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CONGRESSO NACIONAL

ATO CONVOCATÓRIO

ADITAMENTO

o Presidente em exercício da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso 11 do § 6° do ar. 57 da Constituição da República Federati
va do Brasil, resolvem ADITAR à pauta da convocação extraordinária do Congresso Nacional, para o período
de 17 a 20 de dezembro de 2002, o seguinte:

I - Matérias em tramitação na Câmara dos Deputados:
1. Projeto de Lei n° 3.049, de 2000, que dispõe sobre a concessão do benefício do Seguro-Desem

prego a pescadores artesanais durante os períodos de defeso.
Congresso Nacional, 18 de dezembro de 2002. - Deputado Efraim Morais, Presidente em exercí

cio da Câmara dos Deputados - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

1 - ATA DA 38 SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA,
DA 68 SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAOR
DINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 18 DE
DEZEMBRO DE 2002

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

sessão anterior
111 - Leitura do expediente

MENSAGENS

N° 1.123/02 - Do Poder Executivo, subme
tendo à consideração dos membros do Con
gresso Nacional o texto do Acordo de Coopera
ção e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,

Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os

Estados-Partes do Mercosul e a República da
Bolívia e a República do Chile, assinado em Bue-

nos Aires, em 5 de julho de 2002. 56204

N° 1.124/02 - Do Poder Executivo, subme
tendo à consideração dos membros do Congres

so Nacional o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República de EI Salvador sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por parte de Depen
dentes do Pessoal Diplomático, Consular, Admi

nistrativo e Técnico, celebrado em São Salvador,
em 21 de agosto de 2002. 56210
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W 1.464/02 - Do Senhor Senador Mozaril
do Cavalcanti, Quarto-Secretário, no exercício da
Primeira-Secretaria do Senado Federal, encami
nhando à revisão da Câmara dos Deputados os
autógrafos do Projeto de Decreto Legislativo n°
561/02 .

N° 286/02 - Do Senhor Deputado Nelson
Meurer, Presidente da Comissão de Agricultura e
Política Rural, comunicando a apreciação do Pro
jeto de Lei n° 6.058/02 pela referida Comissão.....

N° 287/02 - Do Senhor Deputado Nelson
Meurer, Presidente da Comissão de Agricultura e
Política Rural, comunicando a apreciação do Pro
jeto de Lei nO 5.402/01 pela referida Comissão .....

W 289/02 - Do Senhor Deputado Nelson
Meurer, Presidente da Comissão de Agricultura e
Política Rural, comunicando a apreciação do Pro
jeto de Lei n° 5.284/01 pela referida Comissão.....

W 1.062 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Lei n° 5.906/01, apreciado pela referida Co-
missão .

N° 1.270 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, comunicando a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 3.398-8-00 pela referida
Comissão .

N° 1.304/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando a aprecia-
ção do Projeto de Lei n° 4.049-8/98 ..

N° 1.305/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando os Proje
tos de Lei n° 41/99 e 106/99, apensado,aprecia-
dos pela referida Comissão. .. ..

N° 1.308/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição

N° 1.125/02 - Do Poder Executivo, solici- e Justiça e de Redação, comunicando a aprecia-
tando aos membros do Congresso Nacional a ção do Projeto de Lei n° 3.055-A/00 pela referida
retirada de tramitação da Proposta de Emenda à Comissão .
Constituição n° 137/99. 56212 N° 1.312/02 - Do Senhor Deputado Ney

N° 1.126/02 - Do Poder Executivo, solici- Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
tando aos membros do Congresso Nacional a e Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° de Lei Complementar n° 187/97, apreciado pela
4.382/94................................................................. 56212 referida Comissão .

N° 1.127/02 - Do Poder Executivo, solici- N° 1.355/02 - Do Senhor Deputado Ney
tando aos senhores membros do Congresso Na- Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
cional a retirada de tramitação do Projeto de Lei e Justiça e de Redação, encaminhando o Substi-
nO 2.905/00. 56213 tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei n°

OFíCIOS 3.049-A/00, apreciado pela referida Comissão.....
N° 1.359/02 - Do Senhor Deputado Ney

Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 868-8/99 pela referida
Comissão .

N° 1.360/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando a aprecia
ção dos Projetos de Lei nOs 2.279-A/99 e
2.901/00, apensado, pela referida Comissão........

W 1.367/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 4.997/01 pela referida
Comissão .

N° 1.369/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando a Pro
posta de Emenda à Constituição n° 214/00, apre-
ciada pela referida Comissão ..

N° 1.370/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando a Pro
posta de Emenda à Constituição n° 564/02, apre-
ciada pela referida Comissão ..

N° 1.371/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 4.702-8/94 pela referida
Comissão .

N° 1.374/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 3.421/00 e do de n°
3.888/00, apensado, pela referida Comissão........

W 1.378/02 - Do Senhor Deputado Ney
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando a aprecia
ção do Projeto de Lei nO 6.036-A/02 pela referida
Comissão .



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56181

W 1.380/02 - Do Senhor Deputado Ney Tributação, encaminhando o Projeto de Lei nO
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição 3.678-A/00, apreciado pela referida Comissão..... 56220
e Justiça e de Redação, encaminhando o Substi- N° 202/02 - Do Senhor Deputado Benito
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei n° Gama, Presidente da Comissão de Finanças e
2.660-0/96, apreciado pela referida Comissão. .... 56218 Tributação, encaminhando o Projeto de Lei n°

W 1.381/02 - Do Senhor Deputado Ney 5.660-A/01, apreciado pela referida Comissão. .... 56220
Lopes, Presidente da Comissão de Constituição N° 203/02 - Do Senhor Deputado Benito
e Justiça e de Redação, encaminhando os Proje- Gama, Presidente da Comissão de Finanças e
tos de Decreto Legislativo que arrola, apreciados Tributação, encaminhando o Projeto de Lei nO
pela referida Comissão. 56218 3.957/97, apreciado pela referida Comissão. 56220

N° 1.384/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- N° 204/02 - Do Senhor Deputado Benito
pes, Presidente da Comissão de Constituição e de Gama, Presidente da Comissão de Finanças e
Redação, comunicando a apreciação do Projeto de Tributação, encaminhando o Projeto de Lei n°
Lei nO 4.964-A/01 pela referida Comissão. 56218 2.479-A/00, apreciado pela referida Comissão..... 56220

W 386/02 - Do Senhor Deputado Corauci N° 206/02 - Do Senhor Deputado Benito
Sobrinho, Presidente da Comissão de Economia, Gama, Presidente da Comissão de Finanças e
Indústria, Comércio e Turismo, comunicando a Tributação, encaminhando o Projeto de Lei Com-
apreciação do Projeto de Lei n° 469/99 pela refe- plementar n° 64/95 e os de nOs 28/99 e 244/98,
rida Comissão........................................................ 56218 apensados, apreciados pela referida Comissão... 56220

N° 412/02 - Do Senhor Deputado Corauci N° 209/02 - Do Senhor Deputado Benito
Sobrinho, Presidente da Comissão de Economia, Gama, Presidente da Comissão de Finanças e
Indústria, Comércio e Turismo, comunicando a Tributação, encaminhando o Projeto de Lei n°
apreciação do Projeto de Lei n° 5.932/01 pela re- 949-A/99, apreciado pela referida Comissão. ....... 56221
ferida Comissão. 56218 N° 215/02 - Do Senhor Deputado Benito

W 425/02 - Do Senhor Deputado Corauci Gama, Presidente da Comissão de Finanças e
Sobrinho, Presidente da Comissão de Economia, Tributação, encaminhando o Projeto de Lei n°
Indústria, Comércio e Turismo, comunicando a 4.943-A/01, apreciado pela referida Comissão..... 56221
apreciação do Projeto de Lei n° 5.504/01 pela re- N° 199/02 - Do Senhor Deputado José Pi-
ferida Comissão. 56219 mentel, Presidente em exercício da Comissão de

N° 443/02 - Da Senhora Deputada Esther Finanças e Tributação, encaminhando o Substitu-
Grossi, Presidente da Comissão de Educação, tivo do Senado ao Projeto de Lei n° 3.049-A/00,
Cultura e Desporto, comunicando a aprovação do apreciado pela referida Comissão. .. 56221
Projeto de Lei n° 6.099/02 pela referida Comis- N° 196/02 - Do Senhor Deputado Ronaldo
são. 56219 Vasconcellos, Presidente da Comissão de Segu-

N° 193/02 - Do Senhor Deputado Benito rança Pública e Combate ao Crime Organizado,
Gama, Presidente da Comissão de Finanças e Violência e Narcotráfico, comunicando a aprova-
Tributação, encaminhando o Projeto de Lei n° ção, com substitutivo, do Projeto de Lei n°
4.808-A/01, apreciado pela referida Comissão..... 56219 5.011-A/01 pela referida Comissão. 56221

N° 194/02 - Do Senhor Deputado Benito N° 199/02 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Gama, Presidente da Comissão de Finanças e Vasconcellos, Presidente da Comissão de Segu-
Tributação, encaminhando o Projeto de Lei n° rança Pública e Combate ao Crime Organizado,
3.633-A/00 e o de n° 4.815/01, apensado, apreci- Violência e Narcotráfico, comunicando a proferi-
ados pela referida Comissão. 56219 ção de parecer favorável ao Projeto de Lei n°

N° 195/02 - Do Senhor Deputado Benito 84-B/99 e a seus apensados, com substitutivo,
Gama, Presidente da Comissão de Finanças e pela referida Comissão. 56221
Tributação, encaminhando o Projeto de Lei n° N° 333/02 - Do Senhor Deputado Rommel
1.404-A/99, apreciado pela referida Comissão..... 56219 Feijó, Presidente da Comissão de Seguridade

N° 197/02 - Do Senhor Deputado Benito Social e Família, comunicando a apreciação do
Gama, Presidente da Comissão de Finanças e Projeto de Lei n° 5.660/01 pela referida Comis-
Tributação, encaminhando o Projeto de Lei n° são. 56221
2.080-A/96, apreciado pela referida Comissão..... 56220 N° 354/02 - Do Senhor Deputado Rafael

N° 200/02 - Do Senhor Deputado Benito Guerra, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da
Gama, Presidente da Comissão de Finanças e Presidência da Comissão de Seguridade Social e
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Família, comunicando a apreciação do Projeto de NO 124/02 - Do Senhor Deputado Duílio Pi-
Lei na 5.827/01 pela referida Comissão. 56222 saneschi, Presidente da Comissão de Viação e

N° 355/02 - Do Senhor Deputado Rafael Transportes, comunicando a rejeição do Projeto
Guerra, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da de Lei na 6.849/02 pela referida Comissão. 56224

Presidência da Comissão de Seguridade Social e COMUNICAÇÂO
Família, comunicando a apreciação do Projeto de - Do Senhor Saulo Coelho, comunicando
Lei na 5.734/01 pela referida Comissão. 56222 .

N0 358/02 _ Do Senhor Deputado Rafael que aceita assumir o mandato de Deputado Fe-
Guerra, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da deral............................. 56224

Presidência da Comissão de Seguridade Social e MENSAGENS
Família, comunicando a apreciação do Projeto de N° 1.033/2002 - do Poder Executivo - TVR
Lei na 5.720/01 pela referida Comissão. 56222 N° 3.154/2002 - Submete à apreciação do Con-

N° 359/02 - Do Senhor Deputado Rafael gresso Nacional o ato constante da Portaria
Guerra, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da n01988, de 7 outubro de 2002, que autoriza a
Presidência da Comissão de Seguridade Social e Associação de Desenvolvimento Comunitário das
Família, comunicando a apreciação do Projeto de Campinas - Macaíba/Rio Grande do Norte -
Lei na 5.382/01 e do de na 6.550/02, apensado, ADCC, a executar, pelo prazo e três anos, sem
pela referida Comissão. 56222 direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

N° 360/02 - Do Senhor Deputado Rafael comunitária na cidade de Macaíba, Estado do
Guerra, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Rio Grande do Norte.TVR N° 3.155/2002 - Sub-
Presidência da Comissão de Seguridade Social e mete à apreciação do Congresso Nacional o ato
Família, comunicando a apreciação do Projeto de constante da Portaria na 2.070, de 9 outubro de
Lei na 6.002/01 pela referida Comissão. 56222 2002, que autoriza a Associação Comunitária de

N° 365/02 - Do Senhor Deputado Rafael Rondonópolis, a executar, pelo prazo e três anos,
Guerra, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
Presidência da Comissão de Seguridade Social e fusão comunitária na cidade de Rondonópolis,
Família, comunicando a apreciação do Projeto de Estado de Mato Grosso.TVR NO 3.156/2002 -
Lei na 2.410/00 e dos de nas 2.580/00, 3.443/00, Submete à apreciação do Congresso Nacional o
5.048/01, 5.525/01 e 6.500/02, apensados, pela ato constante da Portaria na 2.247, de 23 outubro
referida Comissão. 56222 de 2002, que autoriza a Associação Comunitária

NO 370/02 - Do Senhor Deputado Rafael de Rádio São João do Paraíso FM (ACRSJP), a
Guerra, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da executar, pelo prazo e três anos, sem direito de
Presidência da Comissão de Seguridade Social e exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
Família, comunicando a apreciação do Projeto de ria na cidade de Cambuci, Estado do Rio de Ja-
Lei na 4.774/01 pela referida Comissão. 56223 neiro.TVR N° 3.157/2002 - Submete à aprecia-

N° 375/02 - Do Senhor Deputado Rafael ção do Congresso Nacional o ato constante da
Guerra, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Portaria na 2.248, de 23 outubro de 2002, que
Presidência da Comissão de Seguridade Social e autoriza a Associação Rádio Comunitária de Sel-
Família, comunicando a apreciação do Projeto de terra, a executar, pelo prazo e três anos, sem di-
Lei na 3.504/00 pela referida Comissão. 56223 reito de exclusividade, serviço de radiodifusão

N° 88/02 - Do Senhor Deputado Duílio Pi- comunitária na cidade de Seltera, Estado do
saneschi, Presidente da Comissão de Viação e Pará. 56224

Transportes, comunicando a aprovação do Proje- N° 1.067/2002 - do Poder Executivo - TVR
to de Lei na 5.892/01 e a rejeição do de na W 3.158/2002 - Submete à apreciação do Con-
6.408/02, apensado, pela referida Comissão. ...... 56223 gresso Nacional o ato constante do Decreto de

W 121/02 - Do Senhor Deputado Duílio Pi- 25 de junho de 2002, que outorga concessão a
saneschi, Presidente da Comissão de Viação e Fundação Nagib Haickel para executar, pelo pra-
Transportes, comunicando a aprovação do Proje- zo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
to de Lei na 6.853/02 pela referida Comissão........ 56223 serviço de radiodifusão de sons e imagens, com

N° 123/02 - Do Senhor Deputado Duílio Pi- fins exclusivamente educativos, na cidade de
saneschi, Presidente da Comissão de Viação e Imperatriz, Estado do Maranhão. TVR N°
Transportes, comunicando a aprovação do Proje- 3.159/2002 - Submete à apreciação do Congres-
to de Lei na 6.392/02 pela referida Comissão. ...... 56223 so Nacional o ato constante do Decreto de 25 de
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junho de 2002, que outorga concessão a Funda- N° 7.474/2002 - do Senado Federal - Pror-
ção de Radiodifusão Ermindo Francisco Roveda roga o prazo do art. 1° da Lei n° 9.871, de 23 de
para executar, pelo prazo de quinze anos, sem novembro de 1999, alterado pelas Leis nOs
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 10.164, de 27 de dezembro de 2000, e 10.363,
de sons e imagens, com fins exclusivamente de 28 de dezembro de 2001, referente a ratifica-
educativos, na cidade de União da Vitória, Esta- ção das concessões e alienações de terras feitas
do do Paraná.TVR N° 3.160/2002 - Submete à pelos Estados em faixa de fronteira, e dá outras
apreciação do Congresso Nacional o ato cons- providências................ 56272

tante do Decreto de 25 de junho de 2002, que PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

outorga concessão a Fundação Educar Sul Brasil N0 2.419/2002 _ do Sr. Dr. Benedito Dias _

para executar, pelo prazo de quinze anos, sem Dispõe sobre a realização de plebiscito para a
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

. criação do Território Federal do Marajó. 56274de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Pinhais, Estado do Pa- N° 2.420/2002 - do Sr. Pimenta da Veiga -
raná.TVR W 3.161/2002 - Submete à aprecia- Dispõe sobre a realização de prebiscitos para a
ção do Congresso Nacional o ato constante do criação dos Estados do Aripuanã, do Araguaia, do
Decreto de 25 de junho de 2002, que outorga Xingu, de Tapajós, de Carajás, do Rio Negro, de
concessão a Fundação Cultural "Romeu Marsico" Solimões, do Uirapuru, do Madeira e do Juruá....... 56280

para executar, pelo prazo de quinze anos, sem N° 2.514/2002 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão - Susta a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° do De-
de sons e imagens, com fins exclusivamente creto n° 4.489, de 28 de novembro de 2002 . ....... 56286

educativos, na cidade de Jaboticabal, Estado de N° 2.515/2002 - do Sr. Inocêncio Oliveira -
São Paulo.TVR N° 3.162/2002 - Submete à Susta a aplicação do Decreto n° 4.489, de 28 de
apreciação do Congresso Nacional o ato cons- novembro de 2002, do Poder Executivo. 56294
tante do Decreto de 25 de junho de 2002, que N° 2.517/2002 _ da Comissão de Ciência e
outorga concessão à Fundação Ernesto Benedito Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
de Camargo para executar, pelo prazo de quinze o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra- Difusora Coroados Ltda. para explorar serviço de
diodifusão de sons e imagens, com fins exclusi- radiodifusão sonora em onda média, na cidade
vamente educativos, na cidade de Guarulhos, de São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro.............. 56303
Estado de São Paulo. 56227 N0 2.518/2002 _ da Comissão de Ciência e

PROPOSTAS DE EMENDA Â CONSTITUiÇÃO Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova

N° 577/2002 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
- Dá nova redação à alínea "b" do inciso XVI do Cultura de Nilópolis Ltda. para explorar serviço
art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
acumulação de cargos públicos. 56229 na cidade de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro. 56304

W 578/2002 - do Sr. Moreira Ferreira - N° 2.519/2002 - da Comissão de Ciência e
Dispõe sobre a criação da Justiça Administrativa Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
Fiscal no âmbito da União, Estados, Distrito Fe- o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
deral e Municípios...... 56237 Nova Sumaré Ltda. para explorar serviço de radi-

W 579/2002 - do Sr. Ricarte de Freitas - odifusão sonora em onda média, na cidade de
Dá nova redação ao parágrafo 1° do Artigo 231 Sumaré, Estado de São Paulo............... 56305
da Constituição Federal......................................... 56255 N0 2.520/2002 - da Comissão de Ciência e

N° 582/2002 - do Sr. Odelrno Leão - Dá Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
nova redação ao art. 228 da Constituição Federal. .. 56260 o ato que renova a concessão outorgada à Rádio

N° 583/2002 - do Sr. Salomão Cruz - Cultura de Mogi Mirim Ltda. para explorar serviço
Acrescenta novo parágrafo ao art. 231 da Consti- de radiodifusão sonora em onda média, na cida-
tuição Federal. 56264 de de Mogi Mirim, Estado de São Paulo. 56306

N° 584/2002 - do Sr. Jair Bolsonaro - Dá N° 2.521/2002 - da Comissão de Ciência e
nova redação ao parágrafo r, do art. 226 da Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
Constituição Federal. 56268 o ato que renova a concessão outorgada à Rádio

PROJETO DE LEI Independente Ltda. para explorar serviço de radi-
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odifusão sonora em onda média, na cidade de W 2.530/2002 - da Comissão de Ciência e
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. .. ........ ...... 56308 Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova

N° 2.522/2002 - da Comissão de Ciência e o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova Jaraguá Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio são sonora em onda média, na cidade de Jara-
Charrua Ltda. para explorar serviço de radiodifu- guá do Sul, Estado de Santa Catarina .
são sonora em onda média, na cidade de Uru- N° 2.531/2002 - da Comissão de Ciência e
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 56309 Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova

N0 2.523/2002 - da Comissão de Ciência e o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova Difusora Formiguense Ltda. para explorar serviço
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio de radiodifusão sonora em onda média, na cida-
Esperança Ltda. para explorar serviço de radiodi- de de Formiga, Estado de Minas Gerais .
fusão sonora em onda média, na cidade de Porto N° 2.532/2002 - da Comissão de Ciência e

AI E t d d R· G d d S I 56310 Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprovaegre, s a o o 10 ran e ou .
W 2.524/2002 - da Comissão de Ciência e o ato que renova a concessão outorgada à Rádio

Tecnologia, Comunicação e Informática _ Aprova Juriti de Paracatu Ltda. para explorar serviço de
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio radiodifusão sonora em onda média, na cidade
Alto Taquari Ltda. para explorar serviço de radio- de Paracatu, Estado de Minas Gerais ..
difusão sonora em onda média, na cidade de N° 2.533/2002 - da Comissão de Ciência

E d E d d R· G d d S I 56311 e Tecnologia, Comunicação e Informática -ncanta o, sta o o 10 ran e ou .
N0 2.525/2002 _ da Comissão de Ciência e Aprova o ato que renova a concessão outorga-

da à Rádio Difusora do Paraná Ltda. para ex
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova

piorar serviço de radiodifusão sonora em onda
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio

média, na cidade de Marechal Cândido Ron
Progresso Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, na cidade de Novo don, Estado do Paraná .

N° 2.534/2002 - da Comissão de Ciência e
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul. 56313 li I' C . - I f ' . Apecno ogla, omunlcaçao e n ormatlca - rova o

N° 2.526/2002 - da Comissão de Ciência e ato que renova a concessão outorgada à Rádio Di-
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova fusão Sul Riograndense Ltda. para explorar serviço
o ato que renova a concessão outorgada à Soci- de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
edade Pedritense de Rádio Ltda. para explorar E h E d d R' G d d S Ide rec im, sta o o 10 ran e ou ..
serviço de radiodifusão sonora em onda média, N0 2.535/2002 _ da Comissão de Ciência e
na cidade de Dom Pedrito, Estado do Rio Grande Tecnologia, Comunicação e Informática _ Aprova
do Sul. 56314 o ato que renova a concessão outorgada à Fun-

N° 2.527/2002 - da Comissão de Ciência e dação Sant'Ana - Rádio Sant'Ana para explorar
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova serviço de radiodifusão sonora em onda média,
o ato que renova a permissão outorgada à Fun- na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.....
dação Nossa Senhora Aparecida para explorar W 2.536/2002 - da Comissão de Ciência e
serviço de radiodifusão sonora em freqüência Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
modulada, na cidade de Aparecida, Estado de o ato que renova a concessão outorgada à Fun-
São Paulo. 56315 dação Educacional União da Serra para explorar

N° 2.528/2002 - da Comissão de Ciência e serviço de radiodifusão sonora em onda média,
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova na cidade de Veranópolis, Estado do Rio Grande
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio do Sul. ..
Videira Ltda. para explorar serviço de radiodifu- N° 2.537/2002 - da Comissão de Ciência e
são sonora em onda média, na cidade de Videi- Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
ra, Estado de Santa Catarina. 56316 o ato que renova a concessão outorgada à Rádio

N° 2.529/2002 - da Comissão de Ciência e Alto da Serra LIda. para explorar serviço de radi-
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova odifusão sonora em onda média, na cidade de
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. ........
Clube São Domingos LIda. para explorar serviço N° 2.538/2002 - da Comissão de Ciência e
de radiodifusão sonora em onda média, na cida- Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
de de São Domingos, Estado de Santa Catarina.. 56318 o ato que renova a permissão outorgada à Som-
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56328
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pur Vale do Paraíba Radiodifusão Ltda. para ex- serviço de radiodifusão sonora em onda média,
piorar serviço de radiodifusão sonora em fre- na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais... 56338
qüência modulada, na cidade de São José dos N° 2.547/2002 - da Comissão de Ciência e
Campos, Estado de São Paulo. 56329 Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova

W 2.539/2002 - da Comissão de Ciência e o ato que renova a concessão da Rádio Difusora
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova Matogrossense Ltda., para explorar serviço de
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio radiodifusão sonora em onda média, na cidade
Cultura de Jales Sociedade Limitada para explo- de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul. 56340
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência N° 2.548/2002 - da Comissão de Ciência e
modulada, na cidade de Jales, Estado de São Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
Paulo. 56330 o ato que renova a concessão outorgada à Rádio

N° 2.540/2002 - da Comissão de Ciência e Verde Vale Ltda. para explorar serviço de radiodi-
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova fusão sonora em onda média, na cidade de Bra-
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio ço do Norte, Estado de Santa Catarina. 56341

Medianeira Ltda. para explorar serviço de radiodi- N° 2.549/2002 - da Comissão de Ciência e
fusão sonora em onda média, na cidade de San- Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
ta Maria, Estado do Rio Grande do Sul. 56331 o ato que renova a concessão outorgada à Rádio

W 2.541/2002 - da Comissão de Ciência e Arapuan Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
Tecnologia, Comunicação e Informática _ Aprova são sonora em onda média, na cidade de João
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Pessoa, Estado da Paraíba. 56342

Integração de Carmo do Paranaíba Ltda. para ex- N° 2.550/2002 - da Comissão de Ciência e
piorar serviço de radiodifusão sonora em onda Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
média, na cidade de Carmo do Paranaíba, Esta- o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
do de Minas Gerais. 56332 São Miguel Ltda. para explorar serviço de radio-

W 2.542/2002 _ da Comissão de Ciência e difusão sonora em onda média, na cidade de
TI' C . ~ I f ' . A Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 56343

ecno ogla, omunlcaçao e n ormatlca - prova N0 2.551/2002 _ da Comissão de Ciência e
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio

Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
Pitiguara Ltda. para explorar serviço de radiodifu-

o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
são sonora em freqüência modulada, na cidade

Rio Mar Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná. 56334

são sonora em onda média, na cidade de Mana
N° 2.543/2002 - da Comissão de Ciência e

us, Estado do Amazonas. 56344
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova N0 2.552/2002 _ da Comissão de Ciência e

o ato que renova a permissão outorgada à FM Tecnologia, Comunicação e Informática _ Aprova
Verde Vale Ltda. para explorar serviço de radiodi- o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade

Pioneira de Formosa Ltda para explorar serviço
de União da Vitória, Estado do Paraná. .. 56335 de radiodifusão sonora em onda média, na cida-

N° 2.544/2002 - da Comissão de Ciência e d d F O 56346e e ormosa 'Oeste, Estado do Paraná .
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova N° 2.606/2002 - da Comissão de Ciência e
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
FM Independência Ltda., para explorar serviço o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, Clube Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.............. 56336 sonora em onda média, na cidade de Santo

N° 2.545/2002 - da Comissão de Ciência e Antônio de Jesus, Estado da Bahia. 56347
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova N° 2.638/2002 - da Comissão de Ciência e
o ato que renova a concessão outorgada à Super Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radi- o ato que outorga permissão à Valente Propa-
odifusão sonora em onda média, na cidade de ganda e Publicidade Ltda. para explorar serviço
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul............ 56337 de radiodifusão sonora em freqüência modulada,

N° 2.546/2002 - da Comissão de Ciência e na cidade de Serranópolis, Estado de Goiás. ... .... 56348
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova N° 2.639/2002 - da Comissão de Ciência e
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
Sociedade Triângulo Mineiro Ltda. para explorar o ato que autoriza a Associação Comunitária SÓ-



56357

56356

IV - Breves Comunicações
LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS) - Ma

joração dos preços de fertilizantes em face de
decisão da Câmara de Comércio Exterior a favor
da empresa Ultrafértil SA em processo antidum
ping movido contra a Federação Russa e a Re
pública da Ucrânia. Prejuízos ocasionados às ex
portações brasileiras para os citados países.........

PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL - MG)
- Aspectos positivos da privatização de ferrovias.
Benefícios advindos da melhoria do transporte
ferroviário. Pedido ao Presidente eleito Luiz Iná
cio Lula da Silva de realização de investimentos
no setor .
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cio Cultural e Desportiva de Dormentes - EN I VOLTOLlNI (PPB - SC) - Anúncio da
ACSCDD a executar, pelo prazo de três anos, apresentação de proposta de emenda à Consti-
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi- tuição para tratamento diferenciado ao setor de
fusão comunitária na cidade de Dormentes, Esta- segurança pública no tocante à distribuição de
do de Pernambuco................................................. 56349 recursos orçamentários. Premiação de atletas

N° 2.640/2002 - da Comissão de Ciência e catarinenses pelo Comitê Olímpico Brasileiro. ... 56357
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova NILSON MOURÃO (PT - AC) - Inaugura-
o ato que outorga permissão à Fundação Educa- ção da BR-317 (Rodovia do Pacífico), trecho Bra-
tiva do Tocantins, para executar serviço de radio- siléia-Assis Brasil, no Estado do Acre. 56358
difusão sonora em freqüência modulada, com MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) - Ten-
fins exclusivamente educativos, na cidade de Gu- tativa, pela Direção Nacional do Partido do Movi-
rupi, Estado do Tocantins. 56350 mento Democrático Brasileiro, de boicote ao apo-

N0 2.642/2002 _ da Comissão de Ciência e io de segmentos do partido ao Governo Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Contrariedade à fusão doTecnologia, Comunicação e Informática - Aprova

o ato que outorga permissão à Rádio FM D. A. PMDB com o PSDB. Defesa de realização, pelo
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora PMDB, de Convenção Nacional para redefinição
em freqüência modulada, na cidade de Cama- dos rumos políticos da agremiação. 56358

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Tra-puã, Estado de Mato Grosso do Sul................ ...... 56351
jetória política do ex-Deputado e Governador ele

N° 2.645/2002 - da Comissão de Ciência e ito de Minas Gerais, Aécio Neves. Desempenho
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova do Parlamentar mineiro na Presidência da Câma-
o ato que outorga permissão à Portugal Teleco- ra dos Deputados. 56360
municações Ltda. para explorar serviço de radio- GILMAR MACHADO (PT _ MG) - Insatisfa-
difusão sonora em freqüência modulada, na cida- ção com o relatório final do Orçamento Geral da
de de Britânia, Estado de Goiás............................ 56352 União do exercício de 2003. Necessidade de alte-

N° 2.646/2002 - da Comissão de Ciência e ração dos critérios adotados para elaboração da
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova peça orçamentária. 56360
o ato que outorga permissão à Rádio Bom Su- JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Elogio ao
cesso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão Presidente em exercício dos trabalhos, Deputado
sonora em freqüência modulada, na cidade de Themístocles Sampaio. Apreensão com a esco-
Buriti Alegre, Estado de Goiás............................... 56354 lha do futuro Ministro da Defesa. Situação de pe-

N° 2.647/2002 - da Comissão de Ciência e núria das Forças Armadas brasileiras. Necessi-
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova dade de revisão da Medida Provisória n° 2.131 ,
o ato que outorga permissão à RA Sistema de de 2000, sobre a remuneração dos servidores
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radi- militares. 56361
odifusão sonora em freqüência modulada, na ci- NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Anse-
dade de Santa Rita, Estado do Maranhão............. 56355 io do povo brasileiro por mudança do quadro so-

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18-12-2002 cioeconômico, demonstrado no resultado das re
centes eleições presidenciais. Enfrentamento de
crise econômica pelo futuro Governo do País. Pa
pei do setor produtivo no processo de recupera-
ção da economia brasileira. 56362

ODELMO LEÃO (PPB - MG - Pela ordem)
- Congratulação ao Presidente Efraim Morais
pelo cumprimento do horário determinado para
chegada ao plenário. Solicitação aos Deputados
do Partido Progressista Brasileiro de compareci
mento ao plenário para apreciação das matérias
constantes na pauta. 56363

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP - Pela
ordem) - Congratulação ao Presidente Efraim
Morais pelo cumprimento do horário determinado
para chegada ao plenário. Convocação dos De-



56365

56366

56365

56366

56364

56366

56366

56367

LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT 
SP) - Necrológio do jurista Evandro Lins e Silva..

CESAR BANDEIRA (PFL - MA) - Sauda
ção ao Deputado Efraim Morais pela assunção
da Presidência da Casa. Perplexidade dos mara
nhenses diante de declarações feitas à imprensa,
pelo futuro Ministro da Ciência e Tecnologia, Ro
berto Amaral, com reparos a acordos celebrados
com outras nações sobre o funcionamento do
Centro de Lançamento de Alcântara - CLA, no
Estado do Maranhão ..

DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP) - Urgen
te adoção de política de medicamentos em prol
das populações carentes .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE - Pela
ordem) - Solicitação à Presidência de convoca
ção dos Parlamentares ao plenário para início da
Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Atendi
mento à solicitação do Deputado Inocêncio Oli-
veira .

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) - Au
mento da rentabilidade das instituições bancá
rias em decorrência da especulação cambial.
Estagnação socioeconômica do País provoca
da pelas altas taxas de juros. Déficit de agênci
as bancárias nos pequenos e médios Municípi-
os brasileiros .

CRESCÊNCIO PEREIRA JR. (PFL - CE) 
Saudação ao Deputado Efraim Morais pela as
sunção da Presidência da Casa. Elogio ao Depu
tado Themístocles Sampaio pelo trabalho desen
volvido em prol do povo piauiense. Contrariedade
ao art. 10 da Medida Provisória n° 76, de 2002,
sobre ampliação de benefícios concedidos a
ex-Presidentes da República ..

JOÃO MAGNO (PT - MG - Pela ordem) 
Prejuízos causados aos cofres públicos pelo con
trabando de mercadorias nos portos brasileiros.
Sugestão para elaboração de proposta de fis
calização e controle para investigação de de
núncias de contrabando publicadas pelo jornal
Estado de Minas ..
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putados do Partido dos Trabalhadores ao plená- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoca-
rio para apreciação das matérias constantes na ção dos Deputados ao plenário para início da
pauta. 56363 Ordem do Dia. 56368

DR. ROSINHA (PT - PR) - Preocupação LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) -
Incoerência entre o empenho da Câmara dos Decom a imagem do Poder Legislativo perante a

opinião pública. Necessidade de aprovação da putados na aprovação de proposituras de inte-
resse do futuro Governo do País, o empenhoproposta de emenda à Constituição referente aos
dos Governadores Estaduais na geração de re-vencimentos de Parlamentares. .. 56363
ceitas e a inoperância da Casa na apreciação
do projeto relativo ao Imposto Sobre Serviços e
da Proposta de Emenda à Constituição n° 559,
de 2002, sobre instituição de contribuição para
custeio do serviço de iluminação pública nos
Municípios e no Distrito Federal. Opção do Go
verno Lula pelo prosseguimento da política ne
oliberal, demonstrada na indicação de Henri
que Meirelles para a Presidência do Banco
Central. Restrições impostas pelos Estados
Unidos da América às importações. Necessida
de de evolução da legislação brasileira sobre
compras governamentais. 56368

OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS - Pela
ordem) - Convocação dos Deputados do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro ao plenário
da Casa para apreciação das matérias constan-
tes na pauta. .. 56370

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. .. 56370

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Mais empe
nho das autoridades e dos cidadãos brasileiros
para diminuição do alto índice de acidentes de
trânsito no País. Excelência da atuação da Com
panhia Docas do Rio de Janeiro, atual Docas do
Rio Autoridade Portuária, no processo de desen
volvimento econômico do Estado. Aumento do
número de postos de trabalho na indústria nacio
nal, conforme pesquisa da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Suspensão, pelo Governo da Colômbia, da com
pra de aviões de caça fabricados pela
EMBRAER, diante de declarações contrárias do
Secretário-Adjunto de Estado para Assuntos do
Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos da
América, OUo Reich. Inflexibilidade da atual polí
tica comercial externa norte-americana. Pesar
pela tragédia ocorrida no Município de Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, em decor
rência de fortes chuvas na região. Repúdio às
declarações do ambientalista Ivan Marcelo, da
Sociedade Angrense de Preservação Ecológica,
sobre responsabilidade dos políticos pelo trágico
acontecimento em Angra dos Reis. Elogio ao De-
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putado Luiz Sérgio pela atuação parlamentar em dente da Federação das Indústrias do Estado do
favor do Município fluminense. 56370 Rio de Janeiro, empresário Eduardo Eugênio

HENRIQUE FONTANA (PT - RS) - Con- Gouveia Vieira, de programa de incremento à la-
testação ao pronunciamento do Deputado Luiz voura de arroz e feijão destinado ao combate à
Carlos Hauly na parte referente à assunção de fome, em Goiânia, Estado de Goiás...................... 56378
postura neoliberal pelo Governo petista. 56373 JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) -

CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS - PE Congratulação ao Deputado Efraim Morais pela
- Pela ordem) - Solicitação à Presidência de en- assunção da Presidência da Casa e pela eleição
cerramento da sessão em face da falta de quo- para o Senador da República..... 56379
rum regimental. 56374 ODELMO LEÃO (PPB - MG - Pela ordem)

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Indeferi- - Solicitação aos Deputados do Partido Progres-
mento da solicitação do Deputado Clementino sista Brasileiro de comparecimento ao plenário
Coelho. 56374 para início da Ordem do Dia.................................. 56379

PAULO DELGADO (PT - MG) - Defesa de PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoca-
busca de solução para conflitos latino-america- ção dos Deputados ao plenário para início da
nos, observado o Estado Democrático de Direito. 56374 Ordem do Dia. 56379

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS - Pela LEUR LOMANTO (PMDB - BA - Pela or-
ordem) - Convocação dos Deputados peemede- dem) - Convocação dos Deputados do PMDB ao
bistas ao plenário em vista da necessidade de I' O Dp enáno para início da rdem do ia. 56379
quorum qualificado para apreciação das matérias PEDRO CELSO (PT _ DF - Pela ordem) _
constantes na pauta. 56375 Votos de êxito ao Deputado Efraim Morais no

CARLOS DUNGA (PTB - PB - Pela or- exercício da Presidência da Casa. Solicitação à
dem) - Congratulação ao Deputado Efraim Mora-

Mesa Diretora de providências acerca da situa-
is pela assunção da Presidência da Casa............. 56375 ção dos funcionários da Planer, empresa presta-

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP - dora de serviços à Câmara dos Deputados com
Pela ordem) - Acerto da indicação do líder coo- grave débito para com seus empregados. Nature-
perativista Roberto Rodrigues para o Ministério za problemática da contratação, pela Direção da
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento........ ..... 56376 Casa, da empresa Probank, em substituição à

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Planer. 56380
Congratulação ao Deputado Efraim Morais pela

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encami
assunção da Presidência da Casa. Importância

nhamento, pela Mesa, das providências cabíveis
da participação popular nas decisões do futuro
Governo do País. Histórico da atuação política para solução do problema. 56380

do orador. Despedida do Parlamentar da JOÃO EDUARDO DADO (Bloco/PDT - SP)
Câmara dos Deputados. 56376 - Despedida do orador da Câmara dos Deputa-

JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB _ BA _ dos. Retrospectiva da atuação política do Parla-
Pela ordem) _ Saudação ao Deputado Efraim mentar. Congratulação ao Deputado Efraim Mo-
Morais pela assunção da Presidência da Casa. rais pela assunção da Presidência da Casa. ........ 56380
Transcurso dos aniversários natalícios dos Depu- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoca-
tados Leur Lomanto e Severino Cavalcanti..... ...... 56377 ção dos Deputados ao plenário para início da

LEUR LOMANTO (PMDB - BA) - Regozijo Ordem do Dia. 56381

com a eleição do Deputado Efraim Morais para a DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) -
Presidência da Casa. 56377 Avanços socioeconõmicos alcançados no Gover-

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) - no Fernando Henrique Cardoso. 56381

Congratulação ao Deputado Efraim Morais pela PAULO PAIM (PT - RS) - Despedida da
assunção da Presidência da Casa e pela eleição Câmara dos Deputados. Retrospectiva da atua-
para o Senado Federal. 56378 ção parlamentar do orador. Continuidade da luta

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Excelência pelas causas sociais no Senado Federal. Agrade-
da atuação do ex-Deputado Aécio Neves na Pre- cimento aos Deputados e aos servidores da
sidência da Casa. Votos de êxito ao ex-Parla- Casa pelo apoio recebido no exercício do manda-
mentar à frente do Governo do Estado de Minas to parlamentar. .. 56381
Gerais. Relevância do Conselho Estratégico do ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) - Trans-
Fundo Brasil sem Fome. Lançamento, pelo Presi- curso do 25° aniversário de sacerdócio do Mon-

".,..,...------------, ._----_._----------
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senhor Joaquim Justino Carreira, da Diocese de lamentares mais influentes do Poder Legislativo.
Jundiaí, Estado de São Paulo. 56382 Votos de sucesso aos Deputados. Esperança de

WILSON SANTOS (PSDB - MT) - cumprimento de compromissos de campanha
Matéria intitulada Crescimento Indesejado, pelo futuro Governo do País. Agradecimento aos
sobre a criação desordenada de Municípios, trabalhadores de entidades civis e aos presiden-
publicada pela revista ISTOÉ. Importância do tes de confederações. 56390
Projeto de Lei Complementar n° 273, de 2001, PEDRO EUGÊNIO (PT - PE) - Despedida
sobre obrigatoriedade da apresentação e do orador da Câmara dos Deputados. Retrospec-
publicação de estudos de viabilidade municipal tiva de sua atuação parlamentar. Agradecimentos
antes da criação, incorporação, fusão ou aos Parlamentares e funcionários da Casa........... 56392
desmembramento de Municípios......................... 56383 V - ORDEM DO DIA

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Cará- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
ter demagógico da campanha eleitoral do Partido putados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),
dos Trabalhadores, revelado no apoio do Presi- ODELMO LEÃO (PPB - MG)................................ 56395
dente Luiz Inácio Lula da Silva à extinção da RONALDO CAIADO (PFL - GO - Pela or-
Consolidação das Leis do Trabalho. 56383 dem) - Aprovação, pela Câmara de Vereadores

TILDEN SANTIAGO (PT - MG) - Trajetória de Bela Vista de Goiás, Estado de Goiás, da pro-
política do orador. Transcurso do 6° aniversário posta de abertura de processo de impeachment
de fundação do jornal O Tempo, do Estado de do Prefeito Municipal. Excelência do trabalho de-
Minas Gerais - 21 de novembro. 56385 senvolvido pela Comissão Parlamentar de Inqué-

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ne- rito do Narcotráfico. 56398
crológio do advogado criminalista Evandro Lins e PRESIDENTE (Efraim Morais) - Suspen-
Silva......... 56385 são da sessão por cinco minutos. 56399

GUILHERME MELO (Bloco/PPB - PI) - PRESIDENTE (Efraim Morais) - Reabertu-
Regozijo do orador pela assunção do mandato ra dos trabalhos. 56399
parlamentar............................................................ 56386 Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

MÁRIO NEGROMONTE (PPB - BA) - Irre- putados INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE),
gularidades praticadas pela empresa Aracruz CARLOS SANTANA (PT - RJ), PROFESSOR
Celulose no Estado da Bahia. 56386 LUIZINHO (PT - SP), INOCÊNCIO OLIVEIRA

JAIR MENEGUELLI (PT - SP) - Apoio ao (PFL - PE)............................................................. 56399
parecer da Secretaria de Díreito Econômico con- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus-
trário à concretização da compra da empresa são, em turno único, da Medida Provisória n° 75,
Chocolates Garoto Ltda. pela multínacional Nes- de 2002, que altera a legislação tributária federal
tlé S.A. Monopolização do mercado de chocola- e dá outras providências. 56399
tes e possível demissão em massa de funcionári- Usou da palavra para proferir parecer à
os da empresa. Esperança de reversão da tran- medida provisória e às emendas, em substituição
sação de venda pelo Conselho Administrativo de à Comissão Mista do Congresso Nacional, o Sr.
Defesa Econômica................................................. 56387 Deputado OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)....... 56399

BARBOSA NETO (PMDB - GO) - Acerto PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra-
da escolha de Henrique Meirelles para a Presi- mento da discussão..... 56400
dência do Banco Central. 56388 Usou da palavra para encaminhamento da

MOREIRA FERREIRA (PFL - SP) - Des- votação o Sr. Deputado PROFESSOR LUIZINHO
pedida do orador da Câmara dos Deputados. (PT - SP). 56400
Atuação do Parlamentar em prol do desenvolvi- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
mento econômico do País. Urgente reformulação do CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS - PE)... 56401
da sistemática de funcionamento das Casas do PRESIDENTE (Efraim Morais) - Determi-
Poder Legislativo. Inconformismo com a poster- nação do encerramento dos trabalhos das Co-
gação das reformas política e tributária. Continui- missões. 56401
dade dos trabalhos em defesa de ideais propug- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
nados no início da vida pública. Atividades de- putados INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE),
senvolvidas pelo Parlamentar junto às Comis- CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS - PElo ........ 56401
sões Permanentes e às Comissões Especiais da PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação
Casa. Classificação do orador entre os 100 Par- e aprovação do parecer do relator, na parte em
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que manifesta opinião favorável quanto ao aten - Votação e aprovação da redação final. 56410
dimento dos pressupostos constitucionais de re- Encaminhamento da matéria ao Senado
levância e urgência e de sua adequação financei- Federal..................................... 56410
ra e orçamentária, nos termos do artigo 8° da PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus-
Resolução n° 1/02-CN........................................... 56401 são, em turno único, da Medida Provisória n° 77,

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e de 2002, que altera a Leis nOs 10.464, de 24 de
rejeição da Medida Provisória n° 75, de 2002. ..... 56402 maio de 2002; 10.177, de 12 de janeiro de 2001

Declaração de prejudicialidade das emen- e 10.437, de 25 de abril de 2002; autoriza a con-
das apresentadas na Comissão Mista do Con- cessão de crédito, com recursos dos Fundos
gresso Nacional. 56402 Constitucionais de Financiamento do Norte, do

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encami- Nordeste e do Centro-Oeste, para aquisição dos
nhamento da matéria à Comissão Mista do Con- títulos do Tesouro Nacional necessários à contra-
gresso Nacional para elaboração de projeto de tação de operação na forma da Resolução n°
decreto legislativo. 56409 2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Monetário Nacional, relacionada com dívidas
do LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)................ 56409 contraídas com recursos de outras fontes; dispõe

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus- sobre reconversão de atividades de mutuários
são, em turno único, da Medida Provisória n° 76, com dívidas junto a bancos oficiais federais; e dá
de 2002, que dispõe sobre a instituição de equi - outras providências.............. 56411
pe de transição pelo candidato eleito para o car- Usou da palavra para proferir parecer à
go de Presidente da República, cria cargos em Medida Provisória nO 77, de 2002, e às emendas,
comissão e dá outras providências. 56409 em substituição à Comissão Mista do Congresso

Usou da palavra para proferir parecer à Nacional, o Sr. Deputado RONALDO CAIADO
medida provisória e à emenda, em substituição à (PFL - GO). 56415
Comissão Mista do Congresso Nacional, o Sr. Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
Deputado DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)..... 56410 putados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) e

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra- RONALDO CAIADO (PFL - GO) 56422
mento da discussão... 56410 PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra-

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e mento da discussão. 56422
aprovação do parecer do relator, na parte em PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e
que manifesta opinião favorável quanto ao aten- aprovação do parecer do relator, na parte em
dimento dos pressupostos constitucionais de re- que manifesta opinião favorável quanto ao aten-
levância e urgência e de sua adequação financei- dimento dos pressupostos constitucionais de re-
ra e orçamentária, nos termos do artigo 8° da levância e urgência e de sua adequação financei-
Resolução n° 1/02-CN. PRESIDENTE (Efraim ra e orçamentária, nos termos do artigo 8° da
Morais) - Votação e rejeição da emenda com pa- Resolução n° 1/02-CN. 56422
recer favorável apresentada à Comissão Mista do Votação e aprovação do projeto de lei de
Congresso Nacional. 56410 conversão oferecido pelo Relator da Comissão

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Mista. 56422
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PEJo 56410 Declaração de prejudicialidade da Medida

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e Provisória n° 77, de 2002, das emendas apresen-
aprovação da Medida Provisória n° 76, de 2002, tadas na Comissão Mista e do destaque para vo-
ressalvado o destaque...... 56410 tação em separado do art. 5°. 56422

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Requeri- Votação e aprovação da redação final. 56422
mento de destaque para votação em separado Encaminhamento da matéria ao Senado
do art. 10 da Medida Provisória n° 76, de 2002, Federal....... 56422
com vista à supressão. 56410 PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e

Usaram da palavra para encaminhamento aprovação de requerimento de urgência para
da votação os Srs. Deputados INOCÊNCIO apreciação da Mensagem n° 497, de 1999, sobre
OLIVEIRA (PFL- PE), PROFESSOR LUIZINHO as contas do Governo Federal relativas ao exer-
(PT - SP). 56410 cício financeiro de 1998......................................... 56426

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Manuten- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e
ção do dispositivo destacado................................. 56410 aprovação de requerimento de urgência para

________• N ~ · .-----.--.,-,-.--.---
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apreciação da Mensagem n° 499, de 1999, sobre PRESIDENTE (Efraim Morais) - Anúncio
as contas do Governo Federal relativas ao exer- de apresentação, pela Mesa, do Projeto de De-
cício financeiro de 1999......................................... 56426 creto Legislativo nO 2.660, de 2002. 56430

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e
aprovação de requerimento de urgência para aprovação de requerimento de urgência urgentís-
apreciação da Mensagem nO 324, de 2001, sobre sima para apreciação do Projeto de Lei Comple-
as contas do Governo Federal e do Ministério mentar n° 275, de 2001, sobre atualização de
Público da União relativas ao exercício financeiro ementa e alteração do art. 1° da Lei Complemen

tar n° 51, de 20 de dezembro de 1985, que dis-de 2000.................................................................. 56428
põe sobre a aposentadoria do funcionário policiPRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e
ai, nos termos do art. 103 da Constituição Fedeaprovação de requerimento de urgência para
ral, para regulamentar a aposentadoria da mulher

apreciação da Mensagem nO 261, de 2002, sobre 56430
as contas do Governo Federal e do Ministério servidora policial .

Público da União relativas ao exercício financeiro Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
56428 putados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),

de 2001.................................................................. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PElo 56431

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Discus-
aprovação de requerimento de urgência para são, em turno único, da Mensagem nO 499, de
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n° 1999, que encaminha ao Senado Federal as con-
372, de 1997, que aprova como regulares as tas do Governo Federal relativas ao exercício fi-
contas do Governo Federal relativas ao exercício

nanceiro de 1999. 56431
financeiro de 1993. 56428 Usou da palavra para proferir parecer à men-

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e sagem, em substituição à Comissão Mista de Pla-
aprovação de requerimento de urgência para nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Sr. De-
apreciação da Mensagem n° 319, de 1996, sobre putado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)........... 56431
as contas do Governo Federal relativas ao exer- PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Encerra-
cicio financeiro de 1995......................................... 56429 mento da discussão............................................... 56431

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
aprovação de requerimento de urgência para do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)................. 56431
apreciação da Mensagem n° 238, de 1999, da PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aprovação
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.661, de
e Fiscalização, que aprova as contas do Governo 2002 e da redação final. 56431
Federal relativas ao exercício financeiro de 1996.. 56429 Encaminhamento da matéria ao Senado

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e Federal................................................................... 56431
aprovação de requerimento de urgência para PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus-
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n° são, em turno único, da Mensagem n° 261, de
609, de 2000, da Comissão Mista de Planos, 2002, que encaminha ao Congresso Nacional.
Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre apro- nos termos dos arts. 24 e 49, inciso IX, da Cons-
vação das contas do Governo Federal relativas tituição Federal, e do art. 56 da Lei Complemen-
ao exercicio financeiro de 1997. 56429 tar n° 101, de 4 de maio de 2000, as contas do

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e Governo Federal e do Ministério Público da
aprovação de requerimento de urgência para União relativas ao exercício de 2001 56431
apreciação do Projeto de Lei Complementar n° 1, Usou da palavra para proferir parecer à men-
de 1991, sobre definição dos serviços de qual- sagem, em substituição à Comissão Mista de Pla-
quer natureza sujeitos ao imposto de competên- nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Sr. De-
cia dos Municípios, previsto no inciso IV do art. putado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)........... 56431
156 da Constituição Federal, e estabelecimento Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
das alíquotas máximas. 56429 do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)........ 56432

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra-
aprovação de requerimento de urgência para mento da discussão................. 56432
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n° Aprovação do Projeto de Decreto Legislati-
2.660, de 2002....................................................... 56430 vo n° 2.662, de 2002 e da redação final. 56432
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Encaminhamento da matéria ao Senado Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal................................................................... 56432 Federal................................................................... 56435

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus-
são, em turno único, da Mensagem n° 497, de são, em turno único, do Projeto de Decreto Le-
1999, que encaminha ao Congresso Nacional as gislativo n° 609, de 2000, que aprova as contas
contas do Governo Federal relativas ao exercício do Governo Federal relativas ao exercício finan-
financeiro de 1998. 56432 ceiro de 1997.................. 56435

Usou da palavra para proferir parecer à men- Encerramento da discussão......................... 56436
sagem, em substituição à Comissão Mista de Pla- Votação e aprovação do projeto de decreto
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Sr. De- legislativo e da redação final. 56436
putado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR). 56432 Encaminhamento da matéria à promulgação. 56436

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Reabertu-
do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)................. 56433 ra da discussão, em turno único, do Projeto de

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra- Decreto Legislativo n° 372, de 1997, que aprova

mento da discussão............................................... 56433 como regulares as contas do Governo da Repú-
Votação e aprovação do Projeto de Decreto blica relativas ao exercício financeiro de 1993. ..... 56436

Legislativo n° 2.663, de 2002 e da redação fina!...... 56433 Encerramento da discussão......................... 56436
Encaminhamento da matéria ao Senado Votação e aprovação da Emenda de Plená-

Federal............ 56434 rio, com parecer favorável...................................... 56436
PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Discus- Votação e aprovação do projeto de decreto

são, em turno único, da Mensagem n° 324, de legislativo e da redação final. 56436
Encaminhamento da matéria ao Senado

2001, que encaminha ao Congresso Nacional as 56436
contas do Governo Federal e do Ministério Públi- Federal. ..
co da União relativas ao exercício financeiro de Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

56434 putados SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB -
2000....................................................................... MG), FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC).... 56437

Usou da palavra para proferir parecer à men-
PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discussão,

sagem, em substituição à Comissão Mista de Pla-
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo

nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Sr. De-
56434 n° 238, de 1999, que aprova a prestação de con-

putado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)........... tas do Presidente da República relativa ao exercí-
PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra- cio financeiro de 1996, com recomendações. ........ 56437

mento da discussão.............................. 56434 E t d d' - 56437ncerramen o a Iscussao .
Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

putados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), putados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),
PAULO BALTAZAR (Bloco/PSB - RJ). 56434 BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS). 56438

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo aprovação do projeto de decreto legislativo e da
n02.664, de 2002 e da redação final. 56435 redação final. 56438

Encaminhamento da matéria ao Senado Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal.... 56435 Federal....................................... 56438

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus-
são, em turno único, da Mensagem n° 319, de são, em turno único, do Projeto de Decreto Le-
1996, que encaminha ao Congresso Nacional as gislativo nO 2.660, de 2002, que dispõe sobre a
contas do Governo Federal relativas ao exercício remuneração dos membros do Congresso Nacio-
financeiro de 1995. 56435 nal durante a 52" Legislatura.... 56438

Usou da palavra para proferir parecer à men- PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP - Pela
sagem, em substituição à Comissão Mista de Pla- ordem) - Descumprimento, pela Presidência, de
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Sr. De- acordo sobre a ordem de votação das matérias
putado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, PR). 56435 constantes da pauta. .. 56439

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta
mento da discussão............................................... 56435 ao Deputado Professor Luizinho............................ 56439

Votação e aprovação do Projeto de Decreto PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra-
Legislativo n02.665, de 2002 e da redação final....... 56435 mento da discussão............................................... 56439

-------..._-------_•...-.
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Votação e aprovação do projeto de decreto PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação
legislativo e da redação final. 56439 da emenda substitutiva de Plenário. 56455

Encaminhamento da matéria ao Senado Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
Federal................................................................... 56439 tados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), LUIZ

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus- CARLOS HAULY (PSDB - PR), ODELMO LEÂO
são, em turno único, do Projeto de Resolução n° (PPB - MG), WALDEMIR MOKA (PMDB - MS)...... 56465
262, de 2002, que transforma a Auditoria Interna Usaram da palavra para orientação das
em Assessoria de Projetos Especiais e dá outras respectivas bancadas os Srs. Deputados
providências........................................................... 56442 RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG),

Encerramento da discussão......................... 56442 PAULO BALTAZAR (Bloco/PSB - RJ), ANTONIO
Votação e aprovação do projeto de resolu- CARLOS PANNUNZIO (PSDB SP),

ção e da redação final. 56442 WALDEMIR MOKA (PMDB - MS), INOCÊNCIO
Promulgação da resolução. 56454 OLIVEIRA (PFL - PElo 56465
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE - Como Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

Líder) - Conveniência de inserção, na pauta da putados LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR),
convocação extraordinária do Congresso Nacio- PROFESSOR LUIZINHO (PT SP),
nal, dos Projetos de Lei nOs 5.756, de 2001, e INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), ANTONIO
3.384, de 2002, respectivamente, sobre criação CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP), GIVALDO
de Varas da Justiça Federal e Varas da Justiça CARIMBÂO (Bloco/PSB - AL). .. 56467
do Trabalho. 56454 PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoca-

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta ção dos Deputados ao plenário para apreciação
ao Deputado Inocêncio Oliveira........ 56454 da Ordem do Dia. 56467

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus- BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS -
são, em turno único, do Projeto de Lei Comple- Pela ordem) - Declaração de voto contrário ao
mentar nO 1, de 1991, que define os serviços de Projeto de Decreto Legislativo n° 2.660, de 2002. 56467
qualquer natureza sujeitos ao imposto de compe- ODELMO LEÃO (PPB, Ma - Pela ordem)
tência dos Municípios, previsto no inciso IV do - Solicitação aos Deputados do Partido Progres-
art. 156 da Constituição Federal, e estabelece sista Brasileiro de comparecimento ao plenário
suas alíquotas máximas. 56454 para apreciação da Ordem do Dia......................... 56467

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra- RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL -
mento da discussão. 56454 MG - Pela ordem) - Convocação dos Deputados

Anúncio da existência de emendas ao pro- do Bloco Parlamentar PUPSL ao plenário para
jeto. 56454 apreciação da Ordem do Dia.. 56468

Usou da palavra para proferir parecer às PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoca-
emendas de Plenário, em substituição à Comis- ção dos Deputados ao plenário para apreciação
são de Economia, Indústria e Comércio, o Sr. De- da Ordem do Dia. 56468
putado PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP).......... 56454 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE - Pela

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- ordem) - Solicitação aos Deputados do Partido
putados INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), da Frente Liberal de comparecimento ao plenário
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). 56454 para votação das matérias constantes da Ordem

Usou da palavra para proferir parecer às do Dia. 56468
emendas de Plenário, em substituição à Comis- CABO JÚLIO (PST - MG - Pela ordem) -
são de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado Pedido à Presidência para inserção na Ordem do
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)..................... 56455 Dia do projeto de lei complementar sobre o bene-

Usou da palavra o Sr. Deputado MAX fício da aposentadoria da mulher policial. 56468
ROSENMANN (PMDB - PR), Relator da matéria. 56455 Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- putados LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP),
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo .. 56455 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)... 56468

Usou da palavra para proferir parecer ao PRESIDENTE (Efraim Morais) - Reitera-
projeto e às emendas de Plenário, em substitui- ção da convocação dos Deputados ao plenário
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de para apreciação da Ordem do Dia. 56468
Redação, o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP - Pela
(Bloco/PDT - SC). .. 56455 ordem) - Retirada de emenda.......... 56469
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PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP - Pela Usou da palavra para orientação da res-
ordem) - Pedido à Presidência para alteração da pectiva bancada o Sr. Deputado RUBENS
redação da emenda apresentada pela Deputada BUENO (Bloco/PPS - PR). 56489
Jandira Feghali. 56469 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Deputados CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). 56469 LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ)............... 56489

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
mento da votação. 56469 tro de voto, os Srs. Deputados L1NCOLN

Aprovação da emenda substitutiva de Ple- PORTELA (Bloco/PSL MG), GEOVAN
nário. 56469 FREITAS (PMDB - GO). 56489

Declaração de prejudicialidade da proposi- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
ção inicial, da proposição apensada e das dema- do MAX ROSENMANN (PMDB - PR)................... 56489
is emendas de plenário. Retirada da emenda de Usaram da palavra pela ordem os Srs.
plenário do Sr. Luiz Antonio Fleury. 56469 Deputados LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP),

Usou da palavra pela ordem, para registro LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR), VIVALDO
de voto, a Sra. Deputada ANA CATARINA (PMDB BARBOSA (Bloco/PDT - RJ). 56490
- RN). 56474 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e de voto, o Sr. Deputado OSCAR ANDRADE (Blo-
aprovação da redação final. 56474 co/PL - RO). 56492

Encaminhamento da matéria ao Senado Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
Federal. 56474 PAULO BALTAZAR (Bloco/PSB - RJ). 56492

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LAEL VARELLA (PFL - de voto, o Sr. Deputado AGNELO QUEIROZ (Blo-
MG)........................................................................ 56483 co/PCdoB - DF). 56492

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
putados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), do LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ)............................. 56492
GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL), CABO Usou da palavra para orientação da res-
JÚLIO (PST - MG). 56483 pectiva bancada o Sr. Deputado GIVALDO

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação, CARIMBÂO (Bloco/PSB - AL). 56492
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Usou da palavra pela ordem, para registro
Constituição nO 559-A, de 2002, que acrescenta de voto, o Sr. Deputado EXPEDITO JÚNIOR
o art. 149-A à Constituição Federal instituindo (PSDB - RO). 56493
contribuição para custeio do serviço de ilumina- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
ção pública nos Municípios e no Distrito Federal. . do FERNANDO FERRO (PT - PEJo 56493

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados de voto, o Sr. Deputado GERSON PERES (PPB
GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL), - PA). 56493
RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG), Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
NELSON TRAD (PTB - MS), PROFESSOR do RONALDO CAIADO (PFL - GO)...................... 56493
LUIZINHO (PT - SP), DARCíSIO PERONDI Usaram da palavra pela ordem, para regis-
(PMDB - RS), FRANCISCO DORNELLES (PPB tro de voto, os Srs. Deputados MAURO LOPES
- RJ), CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG), (PMDB - MG), DARCI COELHO (PFL - TO)........ 56494
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), CABO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
JÚLIO (PST - MG), FERNANDO CORUJA (Blo- do LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ)............................. 56494
co/PDT - SC). 56483 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- tro de voto, os Srs. Deputados EULER MORAIS
putados ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), (PMDB - GO), SAULO COELHO (PSDB - MG)... 56495
WALDEMIR MOKA (PMDB - MS)......................... 56485 PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM - Pela

AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR - ordem) - Necessidade de realização da reforma
Pela ordem) - Defesa de exploração da atividade tributária para ampliação da participação dos Mu-
de mineração na Amazônia. 56486 nicípios na distribuição de recursos fiscais. Defe-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- sa, pelo Partido da Frente Liberal, da elevação
do LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)................ 56489 do salário mínimo para 240 reais. Criação, pelo

._-------~-_._..-.--------------
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Relator do Orçamento Geral da União de LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP - Pela
2002/2003, de fundo para garantia de recursos ordem) - Solicitação à Presidência de medidas
ao salário mínimo. 56495 para regularização do pagamento de trabalhado-

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE - Pela res terceirizados da Casa..... 56505
ordem) - Desvalorização do salário mínimo. Su- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta
gestão do orador de concessão de abono provi- à Deputada Luiza Erundina. 56505
sório ao piso salarial. 56495 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

CUNHA BUENO (PPB - SP - Pela ordem) JOÃO RIBEIRO (PFL - TO). 56505
- Importância do comparecimento do Ministro da Usou da palavra pela ordem, para registro de
Defesa, Geraldo Quintão, à Câmara dos Deputa- voto, o Sr. Deputado PEDRO IRUJO (PFL - BA). ..... 56506
dos para esclarecimento sobre o programa de NELSON TRAD (PTB - MS - Pela ordem)
aquisição de aviões-caça pela Força Aérea Brasi- - Cumprimentos ao ex-Deputado Aécio Neves
leira. Artigos publicados sobre o assunto na re- pela sua atuação na Presidência da Casa. .. ......... 56506
vista Tecnologia e Defesa de autoria do jornalista JOÃO MAGNO (PT - MG - Pela ordem) -
Cosme Degenar Drumond..................................... 56496 Precariedade da BR-381, no Estado de Minas

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoca- Gerais. Defesa de aprovação de destaque apre-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação sentado à Comissão Mista de Planos, Orçamen-
da Ordem do Dia. 56496 tos Públicos e Fiscalização para destinação de

CORIOLANO SALES (PMDB - BA - Pela recursos a projeto técnico de duplicação de tre-
ordem) - Necessidade de regularização do repas- cho rodoviário entre Belo Horizonte e Governa-
se à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do dor Valadares......................................................... 56506
São Francisco e do Parnaíba de recursos oriundos BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS -
de emendas apresentadas pelos Parlamentares Pela ordem) - Manifestação de pesar pelo faleci-
ao Orçamento Geral da União de 2001. 56502 mento do jurista Evandro Lins e Silva. 56507

JOÃO GRANDÃO (PT - MS - Pela ordem) Usou da palavra pela ordem, para registro
- Declaração de voto favorável à Proposta de de voto, o Sr. Deputado DJALMA PAES (Blo-
Emenda à Constituição nO 559, de 2002, em con- co/PSB - PElo 56508
formidade com a orientação do Partido dos Tra- INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE - Pela
balhadores............ 56503 ordem) - Necrológio do advogado criminalista

CRESCÊNCIO PEREIRA JR. (PFL - CE - Evandro Lins e Silva.......... 56508
Pela ordem) - Improcedência das afirmações so- MARÇAL FILHO (PMDB - MS - Pela or-
bre efeitos deficitários para a Seguridade Social dem) - Transcurso do 44° e do 67° aniversários
decorrentes da elevação do valor do salário míni- da emancipação político-administrativa, respecti-
mo. Responsabilidade do Governo Fernando vamente, dos Municípios de Nova Andradina e
Henrique Cardoso pela crise financeira da previ- Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. 56508
dência pública..... 56503 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aviso aos de voto, o Sr. Deputado ZÉ íNDIO (PMDB - SP).. 56509
Deputados sobre os efeitos administrativos de- PAULO ROCHA (PT - PA - Pela ordem) -
correntes da ausência nas votações nominais. Conveniência de início da votação com a presen-
Convocação dos Parlamentares ao plenário para ça de maior quorum............................................... 56509
apreciação da Ordem do Dia. 56504 PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta

GERSON PERES (PPB - PA - Pela or- ao Deputado Paulo Rocha....... 56509
dem) - Fatores determinantes da inflação. Usou da palavra pela ordem, para registro de
Expectativa de êxito na gestão do futuro Ministro voto, o Sr. Deputado MILTON MONTI (PMDB - SP). 56509
da Fazenda, Antônio Palocci. Cumprimentos ao RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR - Pela
Deputado Efraim Morais pela assunção da Presi- ordem) - Conclamação à Casa para aprovação
dência da Casa...................................................... 56504 da Proposta de Emenda à Constituição n° 559,

Usaram da palavra pela ordem, para regis- de 2002.................................................................. 56509
tro de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO REIS PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra-
(PTB - SE), NELO RODOLFO (PMDB - SP). 56505 mento da votação. 56509

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Aprovação, em primeiro turno, da Proposta
DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP)......................... 56505 de Emenda à Constituição n° 559, de 2002. ......... 56509
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Declaração de prejudicialidade da proposi-
ção apensada .

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aviso ao
Plenário sobre realização de reunião entre a Pre
sidência e as Lideranças partidárias destinada à
discussão do interstício exigido para votação da
matéria em segundo turno ..

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
da expressão "as vantagens pessoais eU constan
te no art. 1° do Projeto de Decreto Legislativo n°
2.660, de 2002 .

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto os Srs. Deputados LUIZA
ERUNDINA (Bloco/PSB - SP) e BETO
ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS) .

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação
do dispositivo destacado .

Supressão do dispositivo .
Encaminhamento da matéria ao Senado

Federal .
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

do PAULO ROCHA (PT - PA) .
BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or

dem) - Razão da visita de Prefeitos Municipais à
Casa .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO COLAÇO (PSDB
- PE) .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE 
Pela ordem) - Urgente convocação de sessão
extraordinária para votação do segundo turno
da proposta de emenda à Constituição sobre
cobrança, pelos Municípios, de taxa de ilumi
nação pública. Justificativa da dispensa do in
terstício para votação do segundo turno da
matéria .

PAULO ROCHA (PT - PA - Pela ordem)
- Apoio à proposta do Deputado Inocêncio Oli-
veira .

MILTON MONTI (PMDB - SP - Pela or
dem) - Apoio à proposta do Deputado Inocêncio
Oliveira .

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Questão
de ordem sobre necessidade do interstício de
cinco sessões para votação da matéria ..

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta
à questão de ordem do Deputado JAIR
BOLSONARO (PPB - RJ) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado AUGUSTO FARIAS (PPB - AL).

Apresentação de proposições: MILTON
MONTI, LUIZ CARLOS HAULY, CABO JÚLIO,

56509

56514

56514

56515

56515
56515

56515

56517

56517

56517

56517

56517

56518

56518

56518

56518

CUNHA BUENO, DR. EVILÁSIO E OUTROS,
JOÃO MAGALHÃES, MARISA SERRANO,
ROBERTO ARGENTA, RICARDO IZAR, JOÃO
MAGNO, EULER MORAIS E OUTROS, DOS
SRS. LíDERES, JAIR BOLSONARO, DAMIÃO
FELlCIANO, LUIZ SÉRGIO, AGNELO QUEIROZ,
BADU PICANÇO E OUTROS, LUIZA
ERUNDINA E JAIR BOLSONARO, JOSÉ DE
ABREU, ALMIR sÁ, WIGBERTO TARTUCE,
DOS SRS. LíDERES, JOSÉ DE ABREU E
OUTROS .

VI - Encerramento

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2 - ATA DA 43 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA, DA 63 SESSÃO LEGISLATIVA,
EXTRAORDINÁRIA DA 51 3 LEGISLATURA, EM
18 DE DEZEMBRO DE 2002

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18-12-2002

IV - ORDEM DO DIA
PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Discus

são, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nO 559, de 2002, que acrescenta o
art. 149-A à Constituição Federal instituindo con
tribuição para custeio do serviço de iluminação
pública nos Municípios e no Distrito Federal. ........

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Requeri
mento de dispensa do interstício previsto no § 6°
do art. 202 do Regimento Interno, para votação
da Proposta de Emenda à Constituição n° 559,
de 2002, sobre a contribuição para o custeio de
serviços de iluminação pública .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, o Sr. Depu-
tado DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB) .

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP) ..

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Questão
de ordem sobre a necessidade de interstício para
votação da matéria .

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Resposta
à questão de ordem do Deputado Jair Bolsonaro.

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), HAROLDO
LIMA (Bloco/PCdoB BA), GONZAGA
PATRIOTA (Bloco/PSB - PE), HAROLDO LIMA
(Bloco/PCdoB - BA), OSMAR TERRA (PMDB 
RS), GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL) ......

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP) 
Questão de ordem sobre a necessidade do in-

56518

56520

56520

56531

56531

56531

56531

56531
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terstício de cinco sessões para votação da ma- Usou da palavra pela ordem e para registro
téria. 56531 de voto a Sra. Deputada MARIA ELVIRA (PMDB

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Resposta à - MG). .. 56541
questão de ordem da Deputada Luiza Erundina...... 56534 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Questão de do ROBSON TUMA (PFL - SP). 56543
ordem sobre interpretação do interstício de cinco Usou da palavra pela ordem, para regis-
sessões para votação de matérias. 56534 tro de voto, o Sr. Deputado OSMAR TERRA

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- (PMDB - RS). 56543
putados JAIR BOLSONARO (PPB - RJ), LUIZ SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG - Pela
CARLOS HAULY (PSDB PR), LUIZA ordem) - Elogio ao Presidente dos trabalhos, De-
ERUNDINA (Bloco/PSB - SP), OSMAR TERRA putado Barbosa Neto, ao Líder do Partido da
(PMDB - RS)................ 56535 Frente Liberal, Deputado Inocêncio Oliveira. Apo-

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Impor- io à Proposta de Emenda à Constituição n° 559,
tância de aprovação, pela Casa, da Proposta de 2002, sobre instituição da contribuição para
de Emenda à Constituição nO 559, de 2002. So- custeio do serviço de iluminação pública nos Mu-
licitação aos Parlamentares de apoio ao reque- nicípios e no Distrito Federal. Homenagem ao
rimento. .. 56536 Presidente do Partido dos Trabalhadores, Depu-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- tado José Genoíno. 56543
putados ROBSON TUMA (PFL SP), PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Convoca-
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), MAX ção dos Deputados ao plenário para apreciação
ROSENMANN (PMDB - PR), CABO JÚLIO (PST da Ordem do Dia. 56543
- MG), RONALDO CAIADO (PFL - GO), LUIZA JOSÉ GENOíNO (PT - SP - Pela ordem)-
ERUNDINA (Bloco/PSB - SP), WALDEMIR Despedida da Câmara dos Deputados. Retros-
MOKA (PMDB - MS). 56537 pectiva da atuação parlamentar do orador. Agra-

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Acolhi- decimento aos Deputados e servidores da Casa
mento da questão de ordem do Deputado José pelo apoio recebido no exercício do mandato par-
Genoíno. Indeferimento das demais questões de lamentar. 56544
ordem favoráveis ao interstício de cinco sessões PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP - Pela
para votação da matéria................. 56537 ordem) - Saudação da Assessoria do Partido

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Questão dos Trabalhadores ao Deputado José Genoíno.
de ordem sobre o encaminhamento da votação Indicação, pelo PT, do Deputado João Paulo
do requerimento. 56540 como candidato à Presidência da Casa na próxi-

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Resposta ma Legislatura. 56552
ao Deputado Jair Bolsonaro. 56540 THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Encerra- - Pela ordem) - Retrospectiva da atuação do
mento da discussão......... 56540 orador na Casa. Despedida do Parlamentar da

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Votação, Câmara dos Deputados. Cumprimentos ao Go-
em segundo turno, da Proposta de Emenda à vernador eleito do Estado de Minas Gerais,
Constituição nO 559, de 2002................................. 56540 ex-Deputado Aécio Neves. Agradecimento à

Usaram da palavra para orientação das Presidência da Casa, aos servidores, à Lide-
respectivas bancadas os Srs. Deputados rança do PMDB, à assessoria política no Muni-
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), LUIZ cípio de Teresina, Estado do Piauí, aos familia-
CARLOS HAULY (PSDB - PR), PROFESSOR res pelo apoio recebido no exercício do manda-
LUIZINHO (PT - SP), OSMAR SERRAGLlO to parlamentar. Votos de êxito ao futuro Presi-
(PMDB - PR), NELSON TRAD (PTB - MS), dente da República. 56552
ALMERINDA DE CARVALHO (PPB - RJ), PRESIDENTE (Efraim Morais) - Solicita-
HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA), CABO ção aos Parlamentares de permanência em ple-
JÚLIO (PST - MG). CLEMENTINO COELHO nário para votação nominal do Projeto de Lei
(Bloco/PPS - PE). 56540 Complementar n° 275, de 2001, sobre regula-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- mentação da aposentadoria da mulher policial.. 56552
tados ROBSON TUMA (PFL - SP), LUIZ Usou da palavra pela ordem, para regis-
CARLOS HAULY (PSDB - PR), INOCÊNCIO tro de voto, o Sr. Deputado SAULO COELHO
OLIVEIRA (PFL - PE), CABO JÚLIO (PST - MG).. 56541 (PSDB - MG). 56559
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PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerra- Usaram da palavra para orientação das
mento da votação. .. 56560 respectivas bancadas os Srs. Deputados

Aprovação, em segundo turno, da Proposta LAURA CARNEIRO (PFL - RJ), GERSON
de Emenda à Constituição nO 559, de 2002. 56560 PERES (PPB - PA). 56566

Dispensa da votação da redação final. 56560 PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação
Encaminhamento da matéria à promulgação. 56560 e aprovação do substitutivo do Senado Federal
JOVAIR ARANTES (PSDB - GO - Pela or- ao Projeto de Lei n° 3.049, de 2000, e da reda-

dem) - Cumprimento ao Deputado Benito Gama ção final................................................................. 56568
e Líderes partidários pelo empenho na aprova- Encaminhamento da matéria à sanção pre-
ção da Medida Provisória nO 66, de 2002, sobre sidencial................................................................. 56568
extinção da cumulatividade na cobrança do BABÁ (PT _ PA _ Pela ordem) - Protesto

PIS/P~~~TO ..G·AMA.. 'ú;MD'B'·~ ..BA ..~ ..p~i~ ..;;~ 56565 contra aprovação da proposta de reajuste dos

d A
' . d - I S d F subsídios dos Parlamentares. 56569

em) - nunclo e aprovaçao, pe o ena o e-
deral, da Medida Provisória nO 66, de 2002, sobre PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação e
extinção da cumulatividade na cobrança do aprovação de requerimento de urgência urgentís-
PiS/PASEP........ 56565 sima do Projeto de Lei Complementar nO 275, de

FERNANDO GABEIRA (PT _ RJ _ Pela or- 2001, que atualiza a ementa e altera o art. 1° da
dem) - Concessão do Prêmio Esso ao jornalista Lei Complementar n° 51, de 20 de dezembro de
Sérgio Ramalho, pela reportagem sobre tortura e 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do fun-
morte no Departamento de Polícia Federal no cionário policial, nos termos do art. 103 da Cons-

tituição Federal, para regulamentar a aposentaRio de Janeiro........................................................ 56565
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE _ Pela doria da mulher servidora policial.......................... 56569

ordem) - Solicitação à Presidência de informa- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus-
ção da próxima matéria prevista para votação. são, em turno único, do Projeto de Lei Comple-
Acordo entre Lideranças partidárias sobre vota- mentar n° 275-A, de 2001. 56569

ção do projeto de lei acerca da aposentadoria de Encerramento da discussão......................... 56570
policial do sexo feminino. 56565 PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votação

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE - do Projeto de Lei Complementar nO 275, de 2001 . 56570
Pela ordem) - Declaração de voto contrário à Usaram da palavra para orientação das
proposta de emenda à Constituição sobre institu- respectivas bancadas os Srs. Deputados
ição da contribuição para custeio do serviço de INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), GERSON
iluminação pública nos Municípios e no Distrito PERES (PPB - PA). 56570
Federal.......... 56566 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

OSMAR TERRA (PMDB - RS - Pela or- do CABO JÚLIO (PST - MG)................................ 56570
dem) - Influência da Confederação Nacional dos Usaram da palavra para orientação das
Municípios na aprovação da proposta de emenda respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ
à Constituição sobre instituição da contribuição EDUARDO GREENHALGH (PT SP),
para custeio do serviço de iluminação pública WALDEMIR MOKA (PMDB - MS), JOSUÉ
nos Municípios e no Distrito Federal. 56566 BENGTSON (PTB _ PA), BETO ALBUQUERQUE

Usou da palavra pela ordem, para registro (Bloco/PSB _ RS), JUQUINHA (Bloco/PL _ GO),
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO GUERRA JOVAIR ARANTES (PSDB - GO), EDIR
(PSDB - PE).......................................................... 56566 OLIVEIRA (PTB - RS)........................................... 56570

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Discus-
são, em turno único, do substitutivo do Senado Usou da palavra pela ordem, para registro

de voto, o Sr. Deputado GIOVANNI QUEIROZ
Federal ao Projeto de Lei n° 3.049-A, de 2000,
sobre concessão do benefício do seguro-desem- (Bloco/PDT - PA). 56570

prego a pescadores artesanais durante os perío- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
dos de defeso. 56566 putados GERSON PERES (PPB - PA), ROBSON

Encerramento da discussão. 56566 TUMA (PFL - SP).................................................. 56571
Usou da palavra para encaminhamento Usou da palavra pela ordem, para registro

da votação o Sr. Deputado CARLOS SANTANA de voto, o Sr. Deputado DAMIÃO FELlCIANO
(PT - RJ). 56566 (PMDB - PB). 56572
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aviso aos
putados ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), Deputados sobre os efeitos administrativos de-
ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA). 56572 correntes da ausência nas votações nominais .

PASTOR AMARILDO (PPB - TO - Pela or- CABO JÚLIO (PST - MG - Pela ordem) -
dem) - Votos de feliz Natal aos Deputados e Solicitação às policiais presentes nas galerias de
seus familiares. 56572 condução dos Deputados ao plenário para vota-

WALDEMIR MOKA (PMDB - MS - Pela or- ção do Projeto de Lei Complementar n° 275-A,
dem) - Convocação dos Deputados do PMDB ao de 2001, sobre regulamentação da aposentado-
plenário para votação de matérias constantes na ria da servidora policial. '"

MOREIRA FERREIRA (PFL - SP - PelaOrdem do Dia '" 56573
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE _ Pela ordem) - Transcurso do 60° aniversário de cria-

ordem) - Solicitação à Presidência de convoca- ção do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial - SENAI. Importância das atividades desenção dos Deputados ao plenário. Defesa da apro-

vação de projeto de lei complementar sobre re- voIVid~~~~o ~i:~O·S··A~ELÜ·I·A···(·PFL··~··BA··~
dução do tempo de serviço mínimo para conces-

Pela ordem) - Declaração de voto favorável aosão de aposentadoria às policiais femininas. Co-
Projeto de Lei Complementar n° 275-A, de 2001,municação de acordo entre Lideranças para vota-
sobre regulamentação da aposentadoria da mução simbólica do projeto de decreto legislativo

sobre autonomia do Banco Central e do projeto Iher servidora policial, em estrita obediência à
de lei sobre remissão de dívidas de produtores orientação do Líder do partido do orador. Alerta

56573 sobre os problemas decorrentes da aprovação
rurais. do projeto. Necessidade de reforma da Previdên-

MÁRIO NEGROMONTE (PPB - BA - Pela
cia Social. .

ordem) - Plantio irregular de eucalipto pela em- Usou da palavra pela ordem, para regis-
presa Aracruz Celulose SA no entorno do Par-

tro de voto, o Sr. Deputado NICIAS RIBEIROque Nacional do Descobrimento, no Estado da
(PSDB- PA) .

Bahia. Denúncia de não-recolhimento pela em- GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB _ PE _
presa do Imposto sobre Serviços no Município de Pela ordem) _ Declaração de voto favorável ao
Prado. Solicitação de constituição de Comissão

Projeto de Lei Complementar n° 275, de 2001,Externa para avaliação dos danos ambientais
sobre a aposentadoria das mulheres servidoras

ocasionados pela empresa às cidades da região.. 56573
policiais .

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aviso aos GILMAR MACHADO (PT _ MG _ Pela or-
Deputados sobre os efeitos administrativos de- dem) _ Declaração de voto pela aprovação do
correntes da ausência nas votações nominais. ..... 56573 Projeto de Lei Complementar n° 275, de 2001 ......

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF - ROBSON TUMA (PFL - SP - Pela or-
Pela ordem) - Convocação dos Deputados inte- dem) _ Omissão do Ministro da Previdência e
grantes Bloco Parlamentar PCdoB/PSB ao plená- Assistência Social, José Cechin, na resposta a
rio. Defesa da aprovação de projeto de lei com- requerimento de informações encaminhado
plementar sobre redução do tempo de serviço pelo orador .
mínimo para concessão de aposentadoria às po- PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Convoca-
liciais femininas...................................................... 56574 ção dos Deputados ao plenário para votação de

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO - matérias constantes na pauta ..
Pela ordem) - Defesa de aprovação do projeto WILSON SANTOS (PSDB - MT - Pela or-
de lei complementar sobre redução do tempo de dem) - Congratulação ao Deputado Efraim Mora-
serviço mínimo para concessão de aposentado- is pela assunção da Presidência da Casa. Decla-
ria às policiais femininas. Apoio à adoção de or- ração de voto favorável ao Projeto de Lei Com-
çamento impositivo na próxima Legislatura........... 56574 plementar n° 275-A, de 2001, sobre regulamenta-

JORGE ALBERTO (PMDB - SE - Pela or- ção da aposentadoria das mulheres servidoras
dem) - Convocação dos Deputados do PMDB ao policiais .
plenário. Defesa da aprovação de projeto de lei EDIR OLIVEIRA (PTB - RS - Pela ordem)
complementar sobre redução do tempo de servi- - Cumprimentos ao Presidente da Casa, Deputa-
ço mínimo para concessão de aposentadoria às do Efraim Morais. Despedida do orador da Câ-
policiais femininas.................................................. 56574 mara dos Deputados para assunção da Secreta-

56199

56574

56575

56575

56579

56580

56580

56581

56581

56581

56581
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ria de Estado do Trabalho e Assistência Social do República. Conveniência de definição, pela Presi-
Rio Grande do Sul. 56582 dência, do horário para o término da votação. 56593

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Votos de PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
sucesso ao Deputado Edir Oliveira em sua nova Resposta ao Deputado Professor Luizinho. .. ........ 56593
missão. 56582 REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL -

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG - Pela ordem) - Impunidade dos responsáveis pelo
Pela ordem) - Realização da IV Conferência das assassinato da Deputada Ceci Cunha. 56593
Cidades com o tema Cidade Cidadã - As Diver- PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
sas Formas de Violência, nas dependências da Apoio do 1° Secretário da Casa ao pronuncia-
Casa. 56582 mento do Deputado Régis Cavalcante... 56594

Usou da palavra pela ordem, para registro DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS - Pela
de voto, o Sr. Deputado GESSIVALDO ISAIAS ordem) - Contribuição da ANEEL -Agência Na-
(PMDB - PI). 56588 cional de Energia Elétrica para a expansão da

Usou da palavra para orientação da res- oferta de eletricidade no País. Relevância das
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO Cooperativas de Eletrificação Rural para o de-
OLIVEIRA (PFL - PE). 56588 senvolvimento agrícola. 56594

CORIOLANO SALES (PMDB - BA - Pela JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB - PE -
ordem) - Apoio à Medida Provisória n° 82, de Pela ordem) - Apelo à Presidência no sentido da
2002, sobre transferência para os Estados e para convocação de Parlamentares ao plenário para
o Distrito Federal, pela União, da gestão de parte votação da matéria. 56595
da malha rodoviária....... 56589 PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta

PAULO OCTÁVIO (PFL - DF - Pela or- ao Deputado José Múcio Monteiro. 56595
dem) - Elogio ao Presidente da Casa, Deputado JOÂO MAGNO (PT - MG - Pela ordem) -
Efraim Morais. Apoio ao Projeto de Lei Comple- Criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
mentar n° 275-A, de 2001 , sobre regulamentação Doce. 56595
da aposentadoria da mulher servidora policial. Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
Regozijo com a aprovação do Fundo Constitucio- putados LUIZ ALBERTO (PT - BA), JOSÉ
nal do Distrito Federal............................................ 56589 MÚCIO MONTEIRO (PSDB - PE). 56596

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP - Pela CABO JÚLIO (PST - MG - Pela ordem) -
ordem) - Apoio do Partido Trabalhista Brasileiro Decepção pela não-obtenção de quorum qualifi-
ao projeto de lei complementar sobre aposenta- cado para votação de matéria referente à apo-
doria da mulher servidora policial. 56590 sentadoria da mulher servidora policial. .. 56596

PAULO DELGADO (PT - MG - Pela ordem) INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE - Pela
- Agravamento da crise política na Venezuela......... 56590 ordem) - Inconformismo com a inexistência de

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - quorum qualificado para votação do projeto de in-
SP - Pela ordem) - Solicitação à Presidência de teresse de policiais femininas. Solicitação à Pre-
encerramento do processo de votação........ 56591 sidência de inclusão do projeto na sessão do dia

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS - 19 de dezembro de 2002........................... 56597
Pela ordem) - Defesa de conclusão da votação PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta
da matéria. Solicitação ao Governador eleito do ao Deputado Inocêncio Oliveira....................... ...... 56597
Estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE -
de providências para instalação da Universidade Pela ordem) - Solicitação à Presidência de inclu-
Estadual do Rio Grande do Sul. .. 56591 são do projeto de interesse das policiais femini-

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR - Pela nas na próxima sessão deliberativa da Câmara
ordem) - Inconveniência de adoção de política dos Deputados. 56597
de controle da natalidade como forma de comba- INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE - Pela
te à pobreza no País. 56592 ordem) - Concordância com a decisão da Presi-

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP - Pela dência sobre a votação da matéria. .. 56597
ordem) - Solicitação à Presidência de empenho PRESIDENTE (Efraim Morais) - Informa-
junto ao Presidente do Congresso Nacional, Se- ção ao Plenário sobre realização de sessão sole-
nador Ramez Tebet, para autorização do acesso ne do Congresso Nacional dia 19 de dezembro
de acompanhantes de Parlamentares às instala- de 2002, após as sessões da Câmara dos Depu-
ções da Casa na data da posse do Presidente da tados e do Senado Federal. 56598

----------_..••......__.._._-----_.-_.__.
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LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR - Pela Efetivando como titular do Deputado Fede-
ordem) - Solicitação à Presidência de prioridade ral o Senhor Saulo Coelho. 56614
na votação do Projeto de Lei n° 4.415, de 2001, 5 - ATOS DO PRESIDENTE
sobre remissão de débitos previdenciários de a) Exoneração: Alexandre Rodrigues de
produtores rurais. 56598 Paiva, Antônio Carlos de Sousa Wazir, Aristides

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta José Vieira, Domingos Fernandes, Joseane Sal-
ao Deputado Luiz Carlos Hauly. 56598 mito de Araújo, José Geraldo D'Angelo, Luci Bal-

CABO JÚLIO (PST - MG - Pela ordem) - dicera de Vasconcellos, Paulo Afonso Nogueira
Esclarecimento às policiais femininas sobre as Viana, Raimundo Dantas dos Santos. ........ ..... ...... 56615
razões regimentais para a não-apreciação do b) Nomeação: Francisco Sales Pinto, Gil-
projeto de lei complementar referente à aposen- berto Martins de Sousa, Hellen Moreira de Me-
tadoria da categoria............................................... 56598 nezes, Josafá Ferreira Leite Neto, José Louren-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- ço da Silva Filho, José Roberto Rodrigues
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE). 56598 Afonso, Maria Celeste Guimarães, Maria da

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Adiamen- Graça Aranha Haickel de Fernandez, Marcos
to da votação da matéria face inexistência de Antônio Assi Tozzatti, Ozimar Peixoto da Silva,
quorum. 56598 Roselena Bianchi Scheidemantel, Wilson Calvo

V - Encerramento Mendes de Araújo. 56622
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. c) Tornar sem efeito nomeação: Clece

DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo- Maria da Cruz Silva, Flávio Quinderé Barbosa,
co/PSB, MA) NO PERíODO DESTINADO AO Luiz Melo Filho, Marques Xavier Martins. ........ ..... 56631
GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N0 d) Dispensa: Claudio Augusto Avelar Frei-

re de SanfAna, Deise Cherpinsky Moraes, Fran
231, REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE

cisca Maria Torres. 56634
2002 - RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO: Atuação parlamentar do orador. Des- e) Designação por acesso: Deise Cher-

d'd d C' d D d 56605 pinsky Moraes, Francisca Maria Torres. 56636pe I a a amara os eputa os .
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. f) Designação: Alciria Galdino Caputo,

DEPUTADO FREIRE JÚNIOR (PMDB, TO) NO Alciria Galdino Caputo e Andrea Karla Cavalcanti
PERíODO DESTINADO AO GRANDE da Mota Cabral de Oliveira, Alciria Galdino Capu-
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA to e Luci Gonçalves Saigg, Alciria Galdino Capu-
CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 212, REALIZADA to e Marco Aurélio de Paula Santos, Andrea Kar-
EM 22 DE NOVEMBRO DE 2002 _ RETIRADO la Cavalcanti da Mota Cabral de Oliveira e Alciria
PELO ORADOR PARA REVISÃO: Reiteração de Galdino Caputo, Andrea Karla Cavalcanti da
denúncias de irregularidades praticadas pelo Mota Cabral de Oliveira e Cristiano Barros de
Governador do Estado do Tocantins, Siqueira Matos, Cristiano Barros de Matos, Cristiano Bar-

ros de Matos, Cristiano Barros de Matos eCampos, e pelo ex-Secretário de Infra-Estrutura do
Andrea Karla Cavalcanti da Mota Cabral de Oli-Estado, José Edmar Brito Miranda. 56609

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. veira, Evelin Maciel Brisolla e Luiz Carlos Rezen-
DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO (PSDB, AM. de Linhares, Flavia Rejane Rodrigues Lugon,
Pela ordem.) NO PERíODO DESTINADO AO Marco Aurélio de Paula Santos, Marco Aurélio de
GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO Paula Santos, Marco Aurélio de Paula Santos e
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS W Alcíria Galdino Caputo. 56637

224, REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 6 - CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINA-
2002 - RETIRADO PELO ORADOR PARA MENTO E APERFEiÇOAMENTO - CEFOR
REVISÃO: Questionamento acerca da solicitação Edital W 6/02. 56649
do uso da palavra pelo Deputado Professor Luizi- COMISSÕES
nho para reclamação. 56612 7 - PARECERES - Propostas de Emenda

3 - ATO DO PRESIDENTE à Constituição nOs 214-A/00 e 564-A/02; Projeto
Determina o uso da chancela eletronica de Lei Complementar nOs 64-A/95 e 187-A/97;

nos despachos e documentos de sua autoria e Projetos de Lei nOs 4702-C/94, 2080-B/96,
competência que especifica. 56613 2660-F/96, 3957-A/97, 4049-C/98, 4302-C/98

4 - ATO DA PRESIDÊNCIA 41-A/99, 84-C/99, 469-C/99, 868-C/99, 949-B/99,
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1404-8/99, 2279-8/99, 2410-A/00, 2479-8/00,
3049-C/00, 3055-8/00, 3398-C/00, 3421-A/00,
3504-A/00, 3633-8/00, 3678-8/00, 4358-D/01,
4774-A/01, 4808-8/01, 4943-8/01, 4964-8/01,
4997-A/01, 5011-8/01, 5284-A/01, 5382-A/01,
5402-A/01, 5504-A/01, 5660-A/01, 5720-A/01 ,
5734-A/01, 5827-A/01, 5892-A/01, 5906-A/01,
5932-A/01, 6002-A/01, 6036-8/02, 6058-A/02,
6099-A/02,6392-A/02, 6849-A/02 e 6853-A/02;
Projetos de Decreto Legislativo nOs 961-A/01,
1673-A/02, 1705-A/02, 1707-A/02, 1712-A/02,
1736-A/02, 1747-A/02, 1748-A/02, 1751-A/02,
1770-A/02, 1771-A/02, 1787-A/02, 1819-A/02,
1833-A/02, 1914-A/02, 1915-A/02, 1934-A/02,
1973-A/02, 1989-A/02 2017-A/02, 2019-A/02,
2045-A/02, 2072-A/02, 2082-A/02, 2083-A/02,
2084-A/02, 2085-A/02, 2111-A/02, 2125-A/02,
2140-A/02, 2143-A/02, 2160-A/02, 2216-A/02,
2236-A/02, 2242-A/02, 2244-A/02, 2246-A02,
2249-A/02, 2250-A/02, 2257-A/02, 2263-A/02,
2264-A/02, 2265-A/02, 2269-A/02, 2270-A/02,

2271-A/02, 2272-A/02, 2273-A/02, 2274-A/02,
2276-A/02, 2277-A/02, 2278-A/02, 2279-A/02,
2281-A/02, 2282-A/02, 2283-A/02, 2284-A/02,
2285-A/02,2286-A/02, 2287-A/02, 2288-A/02,
2290-A/02, 2292-A/02, 2293-A/02, 2296-A/02,
2297-A/02, 2298-A/02, 2302-A/02, 2305-A/02,
2323-A/02, 2325-A/02, 2329-A/02, 2331-A/02,
2332-A/02, 2337-A/02, 2339-A/02, 2389-A/02,
2399-A/02, 2491-A/02 e 2577-A/02... "................. 56665

8- MESA

9 - LíDERES E VICE-LíDERES

10 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
11 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

Resolução n° 32 de 2002, Transforma a
Auditoria interna em Assessoria de Projetos
Especiais e dá outras providências.

Suplemento 'A'Projetos de Decreto Legis
lativo apresentados, sairão publicados em suple
mento a este Diário.

--------------_.-_...__.__.•. _-.-_._-..•
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Ata da 38 Sessão, Extraordinária, Matutina, da 68 Sessão
Legislativa Extraordinária, da 51 8 Legislatura,

em 18 de dezembro de 2002

Presidência dos Srs. Efraim Morais, Presidente; Themístocles Sampaio e Leur Lomanto,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PLPUPSL
NELSON OTOCH PSDB
Total de Ceará: 2

PIAuí

MARCELO CASTRO PMDB
THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDB
Total de Piauí: 2

TOCANTINS

FREIRE JÚNIOR PMDB
PASTOR AMARILDO PPB
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO
CESAR BANDEIRA PFL
NEIVA MOREIRA PDTPDT/PPS
PEDRO NOVAIS PMDB
Total de Maranhão: 3

ÀS 9 HORAS E 11 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Wilson Santos

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 52 Senhores Deputados.

RONDÔNIA

Total de Rondônia: 1

BAHIA

NELSON P ELLEGRINO PT
WALTER PINHEIRO PT
Total de Bahia: 2

MATO GROSSO

Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

JOFRAN FREJAT PPB
Total de Distrito Federal: 1

MINAS GERAIS

ANTÔNIO DO VALLE PMDB
EDMAR MOREIRA PPB
GILMAR MACHADO PT
PHILEMON RODRIGUES PLPUPSL
ROMEL ANIZIO PPB
Total de Minas Gerais: 5

EspíRITO SANTO

MARCUS VICENTE PPB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

JAIR BOLSONARO PPB
LUIZ SÉRGIO PT
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
BISPO WANDERVAL PLPUPSL
JULIO SEMEGHINI PSDB
LUIZA ERUNDINA PSBPSB/PCDOB

MARCELO BARBIERI PMDB
ZÉ íNDIO PMDB
Total de São Paulo: 6

ACRE
PFL
PT

CLÓVIS QUEIROZ
NILSON MOURÃO
Total de Acre: 2

PERNAMBUCO

PEDRO EUGÊNIO PT
Total de Pernambuco: 2

GOIÁS

EULER MORAIS PMDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
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PEDRO CHAVES PMDB
Total de Goiás: 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

111 - EXPEDIENTE

MENSAGEM N° 1.123

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB

DILCEU SPERAFICO PPB
IRIS SIMÕES PTB
NELSON MEURER PPB
OSMAR SERRAGLlO PMDB
RICARDO BARROS PPB
RUBENS BUENO PPSPDT/PPS

Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

ENI VOLTOLlNI PPB
LEODEGAR TISCOSKI PPB

SERAFIM VENZON PDTPDT/PPS
VICENTE CAROPRESO PSDB
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

ARY JOSÉ VANAZZI PT
JÚLIO REDECKER PPB
LUIS CARLOS HEINZE PPB

OSVALDO BIOLCHI PMDB
PAULO PAIM PT
ROBERTO ARGENTA PHS

Total de Rio Grande do Sul: 6

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.

,,- LEITURA DA ATA

O SR. ENI VOLTOUNI, servindo como 2 0

Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprova
da.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Passa-se à leitura do expediente.

O SR. MAURO BENEVIDES, servindo como
10 Secretário, procede à leitura do seguinte

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Fe
deral, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exterio
res, o texto do Acordo de Cooperação e Assistência
Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista
e Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul
e a República da Bolívia e a República do Chile, assi
nado em Buenos Aires, em 5 de julho de 2002.

Brasília, 17 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 347 IMRE

Brasília, 23 de outubro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à alta consideração de Vossa Excelência o

anexo texto do "Acordo sobre Cooperação e Assistência
Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul e a
República da Bolívia e a República do Chile", assinado em
Buenos Aires, em 5 de julho de 2002.

2. À luz do objetivo de fortalecer os vínculos
existentes entre os Estados Partes do Mercosul, a
Bolívia e o Chile com vistas à conformação de um es
paço jurídico integrado, apto a promover o adensa
mento das relações comerciais na região e aprofun
dar a assistência judiciária mútua, o Acordo, negocia
do no âmbito da Reunião de Ministros de Justiça do
Mercosul, da qual participam os mencionados países,
como Estados Associados ao Mercosul, estende à
Bolívia e ao Chile o mecanismo de cooperação juris
dicional já existente entre os Estados Partes do Mer
cosul, por força do Protocolo de Las Letras, promulga
do no Brasil pelo Decreto Federal n° 2.067, de 12 de
novembro de 1996, segundo o qual os signatários
comprometem-se a prestar assistência mútua e am
pla cooperação jurisdicional em matéria civil, comer
ciai, trabalhista e administrativa, mediante, entre ou
tros, o reconhecimento da eficácia extraterritorial de
medidas processuais, inclusive sentenças e laudos
arbitrais, respeitado, em todos os casos, o princípio
da ordem pública.

3. À semelhança do Protocolo de Las Lenas, e
em consonância com os princípios consagrados no
artigo 5° da Constituição Federal brasileira, o Acordo,
que incorpora os recentes ajustes feitos ao Protocolo
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por força de Emenda aprovada por ocasião do último TENDO EM CONTA o Acordo de Complementa-
Conselho de Ministros do Mercosul realizado em Bu- ção Econômica nO 36, assinado entre o Mercosul e a
enos Aires em 5 de julho de 2002, assegura, ademais, República da Bolívia; o Acordo de Complementação
aos nacionais, cidadãos e residentes permanentes Econômica n° 35, assinado entre o Mercosul e a Re-
de qualquer dos Estados signatários, livre acesso à pública do Chile e as Decisões do Conselho do Mer-
jurisdição das Partes para a defesa de seus direitos e cado Comum (CMC) n° 14/96 "Participação de tercei-
interesses, vedando a imposição de caução ou depó- ros países associados em Reuniões do Mercosul" e
sito para esse fim, qualquer que seja sua denomina- n° 12/97 "Participação do Chile em Reuniões do Mer-
ção, em razão da qualidade de nacional, cidadão ou cosul";
residente de outro Estado signatário. REAFIRMANDO a vontade de acordar soluções

4. Com o intuito de facilitar a efetiva implementa- jurídicas comuns com o objetivo de fortalecer o pro-
ção dos mecanismos estabelecidos, o Acordo prevê, cesso de integração;
ainda, que os documentos emanados de autoridades DESEJOSOS de promover e intensificar a coo-
jurisdicionais ou outras autoridades de um dos Esta- peração jurisdicional em matéria civil, comercial, tra-
dos signatários, assim como as escrituras públicas e balhista e administrativa, a fim de assim contribuir
os documentos que certifiquem a validade, a data e a para o desenvolvimento de suas relações de integra-
veracidade da assinatura ou a conformidade com o ção sobre a base dos princípios do respeito à sobera-
original, e que tenham sido transmitidos por intermé- nia nacional e à igualdade de direitos e interesses re-
dio da Autoridade Central, designadas nos termos do cíprocos;
artigo 2° do instrumento em epígrafe, para receber e CONVENCIDOS de que este Acordo contribuirá
dar andamento aos pedidos de assistência jurisdicio- para o tratamento eqüitativo dos nacionais, cidadãos
nal tramitados ao amparo do Acordo, ficam isentos de e residentes permanentes ou habituais dos Estados
toda legalização, certificação ou formalidade análoga Partes cio Mercosul e da República da Bolívia e da
para fins de apresentação no território do outro Esta- República do Chile, e lhes facilitará o livre acesso à ju-
do signatário. risdição nos citados Estados para a defesa de seus

5. Com base no exposto, permito-me submeter direitos e interesses;
a Vossa Excelência, juntamente com as cópias auten- CONSCIENTES da importância que tem para o
ticadas do Acordo, o anexo projeto de Mensagem ao processo de integração a adoção de instrumentos co-
Congresso Nacional. com vistas ao encaminhamento muns que consolidem a segurança jurídica,
do referido instrumento à apreciação do Poder Legis- ACORDAM:
lativo, à luz do disposto no inciso I, artigo 49 da Cons
tituição Federal.

Respeitosamente. - Assinatura ilegível

ACORDO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
JURISDICIONAL EM MATÉRIA CIVIL, COMERCIAL,

TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA ENTRE OS
ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E A

REPÚBLICA DA BoLíVIA E A REPÚBLICA DO
CHILE

A República Argentina, a República Federativa
do Brasil, a República do Paraguai, a República Ori
entai do Uruguai, Estados Partes do Mercado Co
mum do Sul (MERCOSUL), e a República da Bolívia e
a República do Chile, todas doravante denominadas
"Estados Partes", para efeito do presente Acordo;

CONSIDERANDO o Protocolo de Cooperação
e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comerci
ai, Trabalhista e Administrativa, aprovado no Valle de
Las Lenas, República Argentina, pela Decisão n°
5/92, do Conselho do Mercado Comum, vigente nos
quatro Estados Partes do Mercosul;

ARTIGO 1

Os Estados-Partes comprometem-se a prestar
assistência mútua e ampla cooperação jurisdicional
em matéria civil, comercial, trabalhista e
administrativa. A assistência jurisdicional em matéria
administrativa compreenderá, em conformidade com
o direito interno de cada Estado, os procedimentos
contenciosos administrativos em que se admitam
recursos perante os tribunais.

CAPíTULO II
Autoridades Centrais

ARTIGO 2

Para efeitos do presente Acordo, os Esta
dos-Partes indicarão uma Autoridade Central encar
regada de receber e dar andamento a pedidos de as
sistência jurisdicional em matéria civil, comercial, tra
balhista e administrativa. Para tanto, as Autoridades
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Centrais comunicar-se-ão diretamente entre si, per
mitindo a intervenção das respectivas autoridades
competentes, sempre que necessário.

Os Estados-Partes, ao depositarem os instru
mentos de ratificação do presente Acordo, comunica
rão essa providência ao Governo depositário, o qual
dela dará conhecimento aos demais Estados.

A Autoridade Central poderá ser substituída em
qualquer momento, devendo o estado respectivo co
municar o fato, no mais breve prazo possível, ao Go
verno depositário do presente Acordo, para que dê
conhecimento aos demais Estados-Partes da substi
tuição efetuada.

CAPíTULO 111
Igualdade do Tratamento Processual

ARTIGO 3

Os nacionais, os cidadãos e os residentes
permanentes ou habituais de um dos Estados-Par
tes gozarão, nas mesmas condições dos naciona
is, cidadãos e residentes permanentes ou habitua
is de outro Estado-Parte, do livre acesso à jurisdi
ção desse Estado para a defesa de seus direitos e
interesses.

O parágrafo anterior aplicar-se-á às pessoas
jurídicas constituídas, autorizadas ou registradas
de acordo com as leis de qualquer dos Estados
Partes.

ARTIGO 4

Nenhuma caução ou depósito, qualquer que
seja sua denomineção, poderá ser imposta em razão
da qualidade de nacional, cidadão ou residente per
manente ou habitual de outro Estado Parte.

O parágrafo precedente aplicar-se-á às pessoas
jurídicas constituídas, autorizadas ou registradas
conforme as leis de qualquer dos Estados Partes.

CAPíTULO IV
Cooperação em Atividade de Simples

Trâmite e Probatórias

ARTIGO 5

Cada Estado Parte deverá enviar às autorida
des jurisdicionais do outro Estado Parte, segundo o
previsto nos artigos 2 e 10, carta rogatória em matéria
civil, comercial, trabalhista ou administrativa, quando
tenha por objeto:

a) diligências de simples trâmite, tais como cita
ções, intimações, citações com prazo definido, notifi
cações ou outras semelhantes;

b) recebimento ou obtenção de provas.

ARTIGO 6
As cartas rogatórias devem conter:

a) denominação e domicílio do órgão jurisdício
nal requerente;

b) individualização do expediente, com especifi
cação do objeto e natureza do juízo e do nome e do
micílio das partes;

c) cópia da petição inicial e transcrição da deci
são que determina a expedição da carta rogatória;

d) nome e domicílio do procurador da parte soli
citante no Estado requerido, se houver;

e) indicação do objeto da carta rogatória, com o
nome e o domicílio do destinatário da medida;

f) informação sobre o prazo de que dispõe a
pessoa afetada pela medida para cumpri-Ia;

g) descrição das formas ou procedimentos es
peciais com que haverá de cumprir-se a cooperação
solicitada;

h) qualquer outra informação que facilite o cum
primento da carta rogatória.

ARTIGO?

No caso de ser solicitado o recebimento de pro
vas, a carta rogatória deve também conter:

a) descrição do assunto que facilite a diligência
probatória;

b) nome e domicílio de testemunhas ou outras
pessoas ou instituições que devam intervir;

c) textos dos interrogatórios e documentos ne
cessários.

ARTIGO 8

A carta rogatória deverá ser cumprida de ofício
pela autoridade jurisdicional competente do Estado
requerido, e somente poderá denegar-se quando a
medida solicitada, por sua natureza, atente contra os
princípios de ordem pública do Estado requerido.

O referido cumprimento não implicará reconhe
cimento da jurisdição internacional do juiz do qual
emana.

ARTIGO 9

A autoridade jurisdicional requerida terá com
petência para conhecer das questões que sejam
suscitadas quando do cumprimento da diligência so
licitada.

Caso a autoridade jurisdicional requerida se de
clare incompetente para receber a tramitação da car
ta rogatória, remeterá de ofício os documentos e os
antecedentes do caso à autoridade jurisdicional com
petente do seu Estado.

.. - ..".-_._-------,--------------
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ARTIGO 10

As cartas rogatórias poderão ser transmitidas
por via diplomática ou consular, por intermédio da
respectiva Autoridade Central ou pelas partes interes
sadas, em conformidade como direito interno.

Caso a transmissão da carta rogatória seja efe
tuada por intermédio das Autoridades Centrais ou por
via diplomática ou consular, não se exigirá o requisito
da legalização.

Caso seja transmitida por intermédio da parte
interessada, deverá ser legalizada pelos agentes di
plomáticos ou consulares do Estado requerido, salvo
se entre o Estado requerente e o requerido tiver sido
suprimido o requisito da legalização ou substituído
por outra formalidade.

As cartas rogatórias e os documentos que as
acompanham deverão redigir-se no idioma da autori
dade requerente e serão acompanhadas de uma tra
dução para o idioma da autoridade requerida.

ARTIGO 11

A autoridade requerente poderá solicitar da au
toridade requerida informação quanto ao lugar e à
data em que a medida solicitada será cumprida, a fim
de permitir que a autoridade requerente, as partes in
teressadas ou seus respectivos representantes pos
sam comparecer e exercer as faculdades autorizadas
pela legislação da Parte requerida.

A referida comunicação deverá efetuar-se, com
a devida antecedência, por intermédio das Autorida
des Centrais dos Estados Partes.

ARTIGO 12

A autoridade jurisdicional encarregada do cum
primento de uma carta rogatória aplicará sua lei inter
na no que se refere aos procedimentos.

Não obstante, a carta rogatória poderá ter, me
diante pedido da autoridade requerente, tramitação
especial, admitindo-se o cumprimento de formalida
des adicionais na diligência da carta rogatória, sem
pre que isso não seja incompatível com a ordem pú
blica do Estado requerido.

O cumprimento da carta rogatória deverá efetu
ar-se sem demora.

ARTIGO 13

Ao diligenciar a carta rogatória, a autoridade re
querida aplicará os meios processuais coercitivos
previstos na sua legislação interna, nos casos e na
medida em que deva fazê-lo para cumprir uma carta
precatória das autoridades de seu próprio Estado, ou
um pedido apresentado com o mesmo fim por uma
parte interessada.

ARTIGO 14
Os documentos que comprovam o cumprimento

da carta rogatória serão devolvidos pelos meios e na
forma prevista no artigo 10.

Quando a carta rogatória não tiver sido cumpri
da integralmente ou em parte, este fato e as razões
do não cumprimento deverão ser comunicados de
imediato à autoridade requerente, utilizando-se os
meios previstos no parágrafo anterior.

ARTIGO 15

O cumprimento da carta rogatória não poderá
acarretar reembolso de nenhum tipo de despesa, ex
ceto quando sejam solicitados meios probatórios que
ocasionem custos especiais, ou sejam designados
peritos para intervir na diligência.

Em tais casos, deverão ser registrados no texto
da carta rogatória os dados da pessoa que, no Estado
requerido, procederá ao pagamento das despesas e
honorários devidos.

ARTIGO 16
Quando os dados relativos ao domicílio do des

tinatário da ação ou da pessoa citada forem incomple
tos ou inexatos, a autoridade requerida deverá esgo
tar todos os meios para atender ao pedido. Para tanto,
poderá também solicitar ao Estado requerente os da
dos complementares que permitam a identificação e
a localização da referida pessoa.

ARTIGO 17
Os trâmites pertinentes para o cumprimento da

carta rogatória não exigirão necessariamente a inter
venção da parte solicitante, devendo ser praticados
de ofício pela autoridade jurisdicional competente do
Estado requerido.

CAPíTULO V
Reconhecimento e Execução de
Sentenças e de Laudos Arbitrais

ARTIGO 18

As disposições do presente Capítulo serão
aplicáveis ao reconhecimento e à execução das
sentenças e dos laudos arbitrais pronunciados nas
jurisdições dos Estados Partes em matéria civil,
comercial, trabalhista e administrativa, e serão
igualmente aplicáveis ás sentenças em matéria de
reparação de danos e restituição de bens
pronunciadas em jurisdição penal.

ARTIGO 19
O reconhecimento e execução de sentenças e

de laudos arbitrais solicitado pelas autoridades juris
dicionais poderá tramitar-se por via de cartas rogató-
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rias e transmitir-se por intermédio da Autoridade Cen- querido, seu reconhecimento e sua executoriedade
trai, ou por via diplomática ou consular, em conformi- dependerão de que a decisão não seja incompatível
dade com o direito interno. com outro pronunciamento anterior ou simultâneo

Não obstante o assinalado no parágrafo anteri- proferido nesse processo no Estado requerido.
or, a parte interessada poderá tramitar diretamente o Do mesmo modo não se reconhecerá nem se
pedido de reconhecimento ou execução de sentença. procederá à execução, quando se houver iniciado um
Em tal caso, a sentença deverá estar devidamente le- procedimento entre as mesmas partes, fundamenta-
galizada de acordo com a legislação do Estado em do nos mesmos fatos e sobre o mesmo objeto, peran-
que se pretenda sua eficácia, salvo se entre o Estado te qualquer autoridade jurisdicional do Estado reque-
de origem da sentença e o Estado onde é invocado, rido, anteriormente à apresentação da demanda pe-
se houver suprimido o requisito da legalização ou rante a autoridade jurisdicional que tiver pronunciado
substituído por outra formalidade.

a decisão da qual haja solicitação de reconhecimento.
ARTIGO 20

As sentenças e os laudos arbitrais a que se refe
rem o artigo anterior terão eficácia extraterritorial nos
Estados Partes quando reunirem as seguintes condi
ções:

a) que venham revestidos das formalidades ex
ternas necessárias para que sejam considerados au
tênticos nos Estados de origem.

b) que estejam, assim como os documentos
anexos necessários, devidamente traduzidos para o
idioma oficial do Estado em que se solicita seu reco
nhecimento e execução;

c) que emanem de um órgão jurisdicional ou ar
bitrai competente, segundo as normas do Estado re
querido sobre jurisdição internacional;

d) que a parte contra a qual se pretende execu
tar a decisão tenha sido devidamente citada e tenha
garantido o exercício de seu direito de defesa;

e) que a decisão tenha força de coisa julgada
e/ou executória no Estado em que foi ditada;

f) que claramente não contrariem os princípios
de ordem pública do Estado em que se solicita seu re
conhecimento e/ou execução;

Os requisitos das alíneas (a), (c), (d), (e) e (f)
devem estar contidos na cópia autêntica da sentença
ou do laudo arbitral.

ARTIGO 21

A parte que, em juízo, invoque uma sentença ou
um laudo arbitral de um dos Estados Partes deverá
apresentar cópia autêntica da sentença ou do laudo
arbitral com os requisitos do artigo precedente.

ARTIGO 22

Quando se tratar de uma sentença ou de um la
udo arbitral entre as mesmas partes, fundamentado
nos mesmos fatos, e que tenha o mesmo objeto de
outro processo jurisdicional ou arbitral no Estado re-

ARTIGO 23

Se uma sentença ou um laudo arbitral não puder
ter eficácia em sua totalidade, a autoridade jurisdicional
competente do Estado requerido poderá admitir sua
eficácia parcial mediante pedido da parte interessada.

ARTIGO 24

Os procedimentos, inclusive a competência dos
respectivos órgãos jurisdicionais, para fins de
reconhecimento e execução das sentenças ou dos
laudos arbitrais, serão regidos pela lei do Estado
requerido.

CAPíTULO VI
Dos Instrumentos Públicos

e outros Documentos

ARTIGO 25

Os instrumentos públicos emanados de um
Estado Parte terão nos outros a mesma força proba
tória que seus próprios instrumentos públicos.

ARTIGO 26

Os documentos emanados de autoridades juris
dicionais ou outras autoridades de um dos Estados
Partes, assim como as escrituras públicas e os docu
mentos que certifiquem a validade, a data e a veraci
dade da assinatura ou a conformidade com o original,
e que sejam transmitidos por intermédio da Autorida
de Central, ficam isentos de toda legalização, certifi
cação ou formalidade análoga quando devam ser
apresentados no território do outro Estado Parte.

ARTIGO 27

Cada Estado Parte remeterá, por intermédio da
Autoridade Central, a pedido de outro Estado e para
fins exclusivamente públicos, os traslados ou certi
dões dos assentos dos registros de estado civil, sem
nenhum custo.
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CAPíTULO VII
Informação do Direito Estrangeiro

ARTIGO 28

As Autoridades Centrais dos Estados Partes
fornecer-se-ão mutuamente, a título de coopera
ção judicial, e desde que não se oponham às dis
posições de sua ordem pública, informações em
matéria civil, comercial, trabalhista, administrativa
e de direito internacional privado, sem despesa al
guma.

ARTIGO 29

A informação a que se refere o artigo anterior
poderá também ser prestada por meio de informes
fornecidos pelas autoridades diplomáticas ou consu
lares do Estado Parte de cujo direito se trata.

ARTIGO 30

O Estado Parte que fornecer as informações so
bre o sentido e alcance legal de seu direito não será
responsável pela opinião emitida, nem estará obriga
do a aplicar seu direito, segundo a resposta fornecida.

O Estado Parte que receber as citadas informa
ções não estará obrigado a aplicar, ou fazer aplicar, o
direito estrangeiro segundo o conteúdo da resposta
recebida.

CAPíTULO VIII

Consultas e Soluções de Controvérsias

ARTIGO 31

As Autoridades Centrais dos Estados Partes re
alizarão consultas nas oportunidades que lhes sejam
mutuamente convenientes com a finalidade de facili
tar a aplicação do presente Acordo.

ARTIGO 32

Os Estados Partes, em caso de controvérsia so
bre a interpretação, a aplicação ou o não cumprimen
to das disposições deste Acordo, procurarão resol
vê-Ia mediante negociações diplomáticas diretas.

CAPíTULO IX

Disposições Finais

ARTIGO 33

O presente Acordo não restringirá as disposi
ções das Convenções que, sobre a mesma matéria,
tiverem sido assinadas anteriormente entre os Esta-

dos Partes, desde que sejam mais benéficas para a
cooperação.

ARTIGO 34

O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta)
dias após ter sido depositados os instrumentos de ra
tificação por dois Estados Partes do MERCOSUL e a
República da Bolívia ou a República do Chile.

Para os demais signatários, entrará em vigor no
trigésimo dia posterior ao depósito de seu respectivo
instrumento de ratificação.

ARTIGO 35

O Governo da República do Paraguai será o de
positário do presente Acordo e dos instrumentos de
ratificação, e enviará cópias devidamente autentica
das dos mesmos aos Governos dos demais Estados
Partes.

O Governo da República do Paraguai notificará
aos Governos dos demais Estados Partes a data da
entrada em vigor deste Acordo e a data de depósito
dos instrumentos de ratificação.

Feito na cidade de Buenos Aires, República
Argentina, aos cinco (5) dias do mês de julho de 2002,
em um exemplar original, nos idiomas português e es
panhol, sendo ambos os textos igualmente autênti
cos.

- Pela República da Argentina, Carlos Ruckauf
- Pela República Federativa do Brasil, Celso Lafer -
Pela República do Paraguai, José Antonio Morno
Ruffinelli - Pela República Oriental do Uruguai, Didi
er Opertti - Pela República da Bolívia, Gustavo Fer
nández Saavedra - Pela República Chile, María So
ledad Alvear Valenzuela.

Aviso n° 1.443-SAP/C. Civil

Em 17 de dezembro de 2002

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa ao texto do Acordo de Cooperação e Assis
tência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa entre os Estados Par
tes do Mercosul e a República da Bolívia e a Repú-



a) cônjuge ou companheiro(a) perma
nente;

b) filhos solteiros até atingida a idade
de 21 anos;

c) filhos solteiros menores de 25 anos,
que estejam estudando, em horário integral,
nas universidades ou centros de ensino su
perior reconhecidos por cada Estado;

d) filhos solteiros com deficiências físi
cas ou mentais.

4. Os dependentes do pessoal diplomático, con
sular, administrativo e técnico estão autorizados a
exercer atividade remunerada a partir do momento da
chegada do membro da Missão diplomática ou Re-

ARTIGO 1
Autorização para Exercer Atividade Remunerada

1. Os dependentes do pessoal diplomático, con
sular, administrativo e técnico de uma das Partes
Contratantes, designado para exercer uma missão
oficial na outra, como membro de Missão Diplomática
ou Repartição Consular, poderão receber autoriza
ção para exercer atividade remunerada no Estado
acreditado, de acordo com a legislação do referido
Estado, e sujeito às regulamentações estipuladas
neste Acordo.

2. Para fins deste Acordo, "pessoal diplomático,
consular, administrativo e técnico" significa qualquer
empregado do Estado acreditante, que não seja naci
onal ou tenha residência permanente no Estado acre
ditado, numa Missão diplomática ou Repartição con
sular do Estado acreditante.

3. Para fins deste Acordo, são considerados de
pendentes:

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República de EI Salvador
(doravante denominados "Partes Contratantes")
Considerando o estágio particularmente eleva-

do de entendimento e compreensão existente entre
os dois países; e,

No intuito de estabelecer novos mecanismos
para o fortalecimento de suas relações diplomáticas;

Acordam, com base no princípio da reciprocida
de, o seguinte:

MENSAGEM N° 1.124

EM 375/MRE

Brasília, 5 de novembro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa

Excelência o anexo Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica de EI Salvador sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pesso
al Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico,
celebrado em São Salvador, em 21 de agosto de
2002.

2. O presente Acordo, semelhante aos assina
dos com mais de uma dezena de países ao longo do
último decênio, reflete a tendência atual de extensão
aos dependentes dos agentes das Missões oficiais a
oportunidade de trabalhar no exterior, permitin
do-lhes o enriquecimento de sua experiência profis
sional.

3. Com efeito, as novas gerações do serviço ex
terior brasileiro reivindicam espaço profissional pró
prio para seus dependentes - cônjuges em especial
a fim de possibilitar-lhes o exercício de atividades ou
tras que a mera função de acompanhamento do funci
onário transferido para o exterior.

4. Em vista do que precede, permito-me subme
ter a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem
ao Congresso Nacional, juntamente com as cópias
autênticas do Acordo, com vistas a seu encaminha
mento à apreciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente,

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Fe
deral, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exterio
res, o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de EI
Salvador sobre o Exercício de Atividades Remunera
das por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomáti
co, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em
São Salvador, em 21 de agosto de 2002.

Brasília, 17 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.
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blica do Chile, assinado em Buenos Aires, em 5 de ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
julho de 2002. FEDE~ATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

Atenciosamente - Pedro Parente Chefe da REPUBLlCA DE EL SALVADOR SOBRE O
Casa Civil da Presidê~cia da Repúbliaca.' EXERCíCIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS

POR PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL
DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO E

TÉCNICO



ARTIGO 4
Regimes de Impostos e Seguridade Social

Os dependentes que exerçam atividade remu
nerada nos termos deste Acordo perderão a isenção
de cumprimento das obrigações tributárias e previ
denciárias decorrentes da referida atividade, ficando,
em conseqüência, sujeitos à legislação aplicável às
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Estado
acreditado para todos os efeitos decorrentes daquela
atividade remunerada.

ARTIGO 5
Entrada em Vigor, Emendas e Denúncia

1. Cada Parte Contratante notificará a outra do
cumprimento dos respectivos requisitos legais inter
nos necessários à entrada em vigor deste Acordo, a
qual se dará trinta (30) dias após a data do recebi
mento da segunda notificação.

2. Emendas a este Acordo deverão ser encami
nhadas pelos canais diplomáticos. Tais emendas en
trarão em vigor cumpridos os procedimentos previs
tos no parágrafo primeiro deste Artigo.

3. O presente Acordo terá uma validade de seis
anos e será tacitamente renovado por períodos su
cessivos de um ano, salvo se uma das Partes mani
festar, por via diplomática, sua intenção de denun
ciá-lo. Neste caso, a denúncia terá efeito três meses
após recebida a notificação.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamen
te autorizados por seus Governos, assinaram este
Acordo.

Feito em São Salvador, em 21 de agosto de
2002, em dois exemplares originais, nos idiomas por
tuguês e espanhol, todos os textos sendo igualmente
autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
- Osmar Chohfi, Secretário-Geral das Relações
Exteriores.

Pelo Governo da República de EI Salvador 
Roberto Interiano, Vice Ministro de Relações e Coo
peração Internacional.

nal.

a) o empregador for o Estado acredita
do, inclusive por meio de suas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades
de economia mista;

b) a atividade afete a segurança nacio-
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partição consular ao Estado acreditado até o momen- te, que também renunciará à imunidade de execução
to da partida do último, ou até ao fim de um período de qualquer Juízo contra o dependente.
posterior razoável não superior a três meses. 2. No caso de dependentes que gozem de imu-

5. A autorização de emprego poderá ser negada nidade de jurisdição penal no Estado acreditado, con-
nos casos em que: forme a Convenção de Viena sobre Relações Diplo

máticas, e que forem acusados de um delito relacio
nado à atividade remunerada, o Estado acreditante
considerará seriamente qualquer solicitação por es
crito de renúncia daquela imunidade.

ARTIGO 2
Procedimentos

1. O exercício da atividade remunerada por de
pendente no Estado acreditado está condicionada à
prévia autorização de trabalho do Governo local, por
intermédio de pedido formulado pela Embaixada do
Estado acreditante ao Ministério das Relações Exteri
ores do Estado acreditado. Após verificar se a pessoa
em questão se enquadra nas categorias definidas no
presente Acordo e após observar os dispositivos in
ternos aplicáveis, o Ministério das Relações Exterio
res informará oficialmente à Embaixada do Estado
acreditante que a pessoa tem permissão para exercer
atividade remunerada, sujeita à legislação aplicável
no Estado acreditado.

2. Os procedimentos a serem seguidos serão
aplicados de modo a habilitar o dependente a exer
cer atividade remunerada tão logo seja possível, e
qualquer requerimento relativo à permissão para tra
balhar e formalidades similares será aplicado favora
velmente.

3. A autorização para que o dependente exerça
atividade remunerada não implicará isenção de qua
isquer requerimentos que possam ser ordinariamente
aplicados a qualquer emprego, sejam relacionados a
características pessoais, profissionais, qualificações
comerciais ou outras. No caso de profissões que exi
jam qualificações especiais, o dependente não estará
isento de cumprir os requisitos aplicáveis. As disposi
ções do presente Acordo não poderão ser interpreta
das como implicando o reconhecimento, pela outra
Parte Contratante, de títulos necessários para o exer
cício de uma profissão.

ARTIGO 3
Imunidade Civil, Administrativa e Penal
1. No caso dos dependentes que gozem de imu

nidade de jurisdição civil e administrativa no Estado
acreditado, de acordo com a Convenção de Viena so
bre Relações Diplomáticas, a imunidade ficará sus
pensa, em caráter irrevogável, pelo Estado acreditan-
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Aviso n° 1.444 - SAP/C. Civil

Em 17 de dezembro de 2002

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de EI
Salvador sobre o Exercício de Atividades Remunera
das por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomáti
co, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em
São Salvador, em 21 de agosto de 2002.

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

MENSAGEM N° 1.125

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformidade

com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, Interino, a retirada da Proposta
de Emenda à Constituição n° 137, de 1999, que
"Estabelece limite para remuneração, subsídio, pro
vento ou pensão, aplicável aos três poderes e ao Mi
nistério Público", enviada à Câmara dos Deputados
com a Mensagem n° 1.543, de 1999.

Brasília, 17 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

MF 308 EM RETIRADA TRAMITAÇÃO C. NACIONAL

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

para tratar da Proposta de Emenda à Constituição n°
137, de 1999, que "Estabelece limite para a remune
ração, subsídio, provento ou pensão, aplicável aos
três poderes e ao Ministério Público".

2. No entender da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, a
referida Proposta de Emenda à Constituição conflita
com o art. 2° da Carta Magna, que estabelece inde
pendência dos poderes. Assim sendo, propõe substi
tutivo que retira do Chefe do Poder Executivo a legiti
midade da iniciativa de lei para estabelecer teto apli
cável aos três poderes.

3. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
concorda com a argumentação da CCJR, de que, à
luz do princípio de independência dos poderes, a ini
ciativa não pode ser exclusiva do Poder Executivo,

para propor limitações a remuneração, proventos e
pensões dos servidores de outros poderes, mas dis
corda do Substitutivo proposto, uma vez que, equivo
cadamente, exclui a União de tal prerrogativa.

4. Diante dessas considerações, submeto à
apreciação de Vossa Excelência proposta no sentido
de que a matéria seja retirada de tramitação no Con
gresso Nacional para reencaminhamento, de forma
consensual.

Respeitosamente, - Everardo Maciel, Ministro
de Estado da Fazenda, Interino.

Aviso n° 1.445 - SAP/C. Civil

Brasília, 17 de dezembro de 2002

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca solicita a retirada da Proposta de Emenda à Cons
tituição n° 137, de 1999.

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

MENSAGEM N° 1.126

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformidade

com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, Interino, a retirada do Projeto de
Lei n° 4.382, de 1994, que "Altera o disposto no De
creto-lei n° 2.288, de 23 de julho de 1986, e na Lei n°
7.862, de 30 de outubro de 1989, para determinar o
resgate em dinheiro do empréstimo compulsório", en
viado à Câmara dos Deputados com a Mensagem n°
1.105, de 1993.

Brasília, 17 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

MF nO 309 EM RETIRADA PL n° 4.382/1994

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

para tratar do Projeto de Lei nO 4.382, de 1994, que
"Altera o disposto no Decreto-Lei n° 2.288, de 23 de
julho de 1986, e na Lei n° 7.862, de 30 de outubro de
1989, para determinar o resgate em dinheiro do em
préstimo compulsório."

2. Não obstante o Poder Executivo manter o in
teresse em proceder à devolução desses recursos,



Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

cia para tratar do Projeto de Lei n° 2.905, de 2000,
que "altera dispositivos das Leis n° 3.890-A, de 25
de abril de 1961, n° 5.655, de 20 de maio de 1971,
n° 5.899, de 5 de julho de 1973, n° 9.074, de 7 de ju
lho de 1995, n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
e n° 9.648, de 27 de maio de 1998, e dá outras pro
vidências."

2. O referido Projeto, de iniciativa do Poder Exe
cutivo, dispõe, entre outros temas, sobre a criação de
incentivos à produção de energia elétrica de fontes al
ternativas/renováveis de energia, criando o PROINFA
- Programa de Incentivos a Fontes Alternativas e a
CDE - Conta de Desenvolvimento Energético, assim
como a Universalização do Serviço Público de Eletri
cidade e sobre aspectos da Política do Meio Ambien
te associadas ao setor elétrico.

3. Considerando que os temas supramenciona
dos foram satisfatoriamente incluídos na Lei n°
10.438, de 26 de abril de 2002, não se faz necessário
apoiar a permanência em tramitação do Projeto de
Lei em referência.

4. Diante dessas considerações, submeto à
apreciação de Vossa Excelência proposta no sentido
de que a matéria seja retirada de tramitação no Con
gresso Nacional.

Respeitosamente, - Maciel Everardo, Ministro
de Estado da Fazenda, Interino.

Aviso n° 1.447 - SAP/C. Civil

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

Brasília, 17 de dezembro de 2002

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca solicita a retirada do Projeto de Lei n° 2.905, de
2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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o longo espaço de tempo decorrido desde que o re- MF 310 EM RETIRADA TRAMITAÇÃO PL ° 2.90512000
ferido projeto de lei foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional suscita a necessidade de que
sejam efetuadas alterações, de modo a tomar sua
implementação exeqüível, ajustando-o ao novo
contexto fiscal e jurídico em vigor no âmbito da
Administração Pública, bem como reavaliar os as
pectos operacionais referentes ao processo de de
vo�ução.

3. Considerando que os temas em que a maté
ria tramita no Congresso Nacional já não mais coa
dunam com a legislação em vigor, inclusive com a
Lei Complementar nO 101/2000 - Lei de Responsa
bilidade Fiscal, não mais se justifica apoiar a per
manência em tramitação do projeto de lei em refe
rência.

4. Diante dessas considerações, submeto à
apreciação de Vossa Excelência proposta no sentido
de que a matéria seja retirada de tramitação no Con
gresso Nacional, para adequação de seus objetivos.

Respeitosamente, - Everardo Maciel, Ministro
de Estado da Fazenda, Interino.

Aviso n° 1.446 - SAP/C. Civil

Brasília, 17 de dezembro de 2002

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca solicita a retirada do Projeto de Lei n° 4.382, de
1994.

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

MENSAGEM W 1.127

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Solicito a Vossas Excelências, de conformida
de com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, Interino, a retirada do Proje
to de Lei n° 2.905, de 2000, que "Altera dispositivos
das Leis n° 3.890-A, de 25 de abril de 1961, n°
5.655, de 20 de maio de 1971, n° 5.899, de 5 de ju
lho de 1973, n° 9.074, de 7 de julho de 1995, n°
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e nO 9,648, de
27 de maio de 1998, e dá outras providências", envi
ado à Câmara dos Deputados com a Mensagem nO
520, de 2000.

Brasília, 17 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.
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Ofício n° 1.464 (SF)

Brasília, 18 de dezembro de 2002

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para revisão

dessa Casa, os autógrafos do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 561, de 2002, aprovado pelo Senado Fe
deral, que "autoriza o Governo do Estado do Pará a
alienar terras de propriedade do Estado, até o limite de
16.000 (dezesseis mil) hectares, à Sococo - Agroin
dústrias da Amazônia".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira Se
cretaria.

Autoriza o Governo do Estado do
Pará a alienar terras de propriedade do
Estado, até o limite de 16.000 (dezesseis
mil) hectares, a Sococo - Agroindústrias
da Amazônia Ltda.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O Congresso Nacional, à vista do pedido
que lhe foi dirigido e devidamente instruído, autoriza o
Governo do Estado do Pará a alienar terras de propri
edade do Estado, até o limite de 16.000 (dezesseis
mil) hectares, a SOCOCO - Agroindústrias da Ama
zônia Ltda., de acordo com o processo administrativo
formalizado.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de dezembro de 2002. - Sena
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL

Ofício n° 286/2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

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

mento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-

lência a apreciação do Projeto de Lei n° 6.058/02, por
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Nelson Meurer
- PPB/PR Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício n° 287/2002

Brasilia, 11 de dezembro de 2002

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

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

mento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce
lência a apreciação do Projeto de Lei n° 5.402/01, por
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Nelson Meurer
- PPB/PR, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício n° 289/2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

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

mento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce
lência a apreciação do Projeto de Lei n°
5.284/01, por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Nelson Meurer
- PPB/PR, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

----_._----------------_ -



Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Publique-se.
Em 18-12-2002. - Efraim Morais, Pre

sidente.

OF. N° 1.305-P/2002 - CCJR

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei nOs
41/99 e 106/99, apensado, apreciados por este Órgão
Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-2002. - Efraim Morais, Pre

sidente.

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

OF. N° 1.308- P/2002 - CCJR

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 de Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do projeto de Lei n°
3.055-A/00.

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

Atenciosamente, Deputado Ney Lopes, Presi
dente.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO este órgão técnico, nesta data, do Projeto de Lei nO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO 4.049-B/98.

Of. n° 1.062-P/2002 - CCJR Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-

Brasília, 25 de junho de 2002 ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.

A S E I
" . S h Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes, Presi-

ua xce encla o en or d
Deputado Aécio Neves ente.
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 5.906/01,
apreciado por este órgão técnico, nesta data.

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

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Of. nO 1.270 P/2002 - CCJR

Brasília, 13 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este órgão técnico, nesta data, do Projeto de Lei nO
3.398-B/00.

No ensejo, remeto a Vossa Excelência a deci
são quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da
Casa, dada a divergência de pareceres oferecidos
pelas Comissões incumbidas da análise do mérito da
referida proposição, nos termos do art. 24, 11, g, do
Regimento Interno.

Cordialmente, - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais,

Presidente.

Of. n° 1.304-P/2002 - CCJR

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
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OF. N° 1.312 - P/2002 - CCJR

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Com
plementar n° 187/97, apreciado por este Órgão Técni
co, nesta data.

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

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

OF. N° 1.355 P/2002 - CCJR

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Substitutivo do Sena
do Federal ao Projeto de Lei n° 3 .049-A/00, aprecia
do por este Órgão Técnico, no dia 11 de dezembro do
corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em: 18/12102. - Efraim Morais, Presi

dente.

OF. N° 1359 P/2002 - CCJR

Brasília, 14 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

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

este Órgão Técnico, no dia 10 de dezembro do cor
rente, do Projeto de Lei n° 868-B/99.

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

Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente

OF. N° 1360 P/2002 - CCJR

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, no dia 10 de dezembro do cor
rente, dos Projetos de Lei nOs 2.279-A/99 e 2.901/00,
apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e parecer a eles oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes, Presi
dente

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

OF. N° 1.367 P/2002 - CCJR

Brasília, 13 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, no dia 11 de dezembro do cor
rente, do Projeto de Lei nO 4.997/01.

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

Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Publique-se.
Em 18-12-2002. - Efraim Morais,

Presidente.

----------------------_._ __ _ -
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OF. N° 1.369 P/2002 - CCJR

Brasília, 13 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição nO 214/00, apreciada por este Órgão
Técnico, no dia 11 de dezembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-2002. - Efraim Morais, Pre

sidente.

OF. N° 1.370 P/2002 - CCJR

Brasília, 13 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição n° 564/02, apreciada por este Órgão
Técnico, no dia 11 de dezembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

OF. N° 1.371 P/2002 - CCJR

Brasília, 13 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este
Órgão Técnico, no dia 11 de dezembro do corrente, do
Projeto de Lei n° 4.702-B/94.

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

Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes,
Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

OF. N° 1.374 P/2002 - CCJR

Brasília, 13 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, no dia 11 de dezembro do cor
rente, dos Projetos de Lei nOs 3.421/00 e 3.888/00,
apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação dos referidos projetos e parecer a eles ofere
cido.

Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

OF. N° 1.378 P/2002 - CCJR

Brasília, 13 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, no dia 11 de dezembro do cor
rente, do Projeto de Lei n° 6.036-A/02.

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

Atenciosamente, - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.
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OF. W 1.380-P/2002 - CCJR

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF. N°/1.384-P/2002-CCJR

Dezembro de 2002

Brasília, 13 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Substitutivo do Sena
do Federal ao Projeto de Lei nO 2.660-D/96, aprecia
do por este Órgão Técnico, no dia 11 de dezembro do
corrente.

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

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

OF. N° 1.381-P/2002 - CCJR

Brasília, 13 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, con
forme relação anexa.

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

Relação de PDCs
-~~---

961/01 ,l§23/O2 1.705102 1.707102 1.712102 1.736/02 1.747/02
f----~

1.770/02 1.771102 1.787/02 1.819/02 1.833/021.748/02 1.751/02
cL?!~02 J,9J5/02 1.934/02 1.973/02 1.989/02 2.017/02 2.019/02
2.045/02 2.072/02 2.082/02 2.083/02 2.084/02 2.085/02 2.111102
2.125/02 2.140/02 2.143/02 2.160/02 2.216/02 2.236/02 2.242/02
2.244/02 2.246/02 2.249/02 2.250/02 2.257/02 2.263/02 2.264/02
2.265/02 2.269/02 2.270/02 2.271/02 2.272/02 2.273/02 2.274/02
2.276/02 2.277/02 2.278/02 2.279/02 2.281/02 2.282102 2.283/02
2.284/02 2.285/02 2.286/02 2.287/02 2.288/02 2.290/02 2.292102
2.293/02 2.296/02 2.297/02 2.298/02 2.302/02 2.305/02 ~)~
~/02 2.329/02 2.331/02 2.332/02 2.337/02 2.339/02 2.389/02
2.399/02 2.491/02 2.577/02

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este
Órgão Técnico, em 10 de dezembro do corrente, do
Projeto de Lei N° 4.964-A/01.

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

Cordialmente, - Deputado Ney Lopes, Presi
dente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

COMISSÃO DE CONOMIA, INDUSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

Ofício-Pres n° 386/02

Brasília, 27 de novembro de 2002

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

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 469/99, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Corauci Sobri
nho, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício-Pres n° 412/02

Brasilia, 11 de dezembro de 2002

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

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-



Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Of.P- n° 194/2002

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
4.808-A/01, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Benito Gama,
Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Of. P- n° 195/2002

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
3.633-A/00 e o PL n° 4.815/01, apensado, aprecia
dos, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Benito Gama,
Presidente.

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
1.404-A/99, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Benito Gama,
Presidente.
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ciação do Projeto de Lei n° 5.932/01, por este Órgão COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Técnico. Of.P-n° 193/2002
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica

ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, - Deputado Corauci Sobri

nho, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício-Pres nO 425/02

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei nO 5.504/01, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Corauci Sobri
nho, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Ofício-Preso n° 443/CECD

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do PROJETO DE LEI n06.099/02, do Sr.
Wilson Santos, que "extingue as listas tríplices do pro
cesso de escolha dos dirigentes das escolas técnicas
federais, centros de educação tecnológica e escolas
agrotécnicas federais", para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Esther Grossi,
Presidente

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais,

Presidente.
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Of.P- n° 197/2002

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Of.P- W 203/2002

Dezembro de 2002

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
2.080-A196, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Benito Gama,
Presidente.

Publique-se.
Em18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Of.P- n° 200/2002

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

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

Cordiais Saudações. - Deputado Benito Gama,
Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-2002. - Efraim Morais, Pre

sidente.

Of.P-n° 202/2002

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
5.660-A/01, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Benito Gama,
Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-2002. - Efraim Morais, Pre

sidente.

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 3.957/97,
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Benito Gama,
Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-2002. - Efraim Morais, Pre

sidente.

Of. P-n° 204/2002

Brasília, 4 de dezembro de 2002

A S. Exa. o Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa., para as providências regi

mentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 2.479-A/00,
apreciado, nesta data, por este órgão técnico.

No ensejo, remeto a V. Exa. a decisão quanto à
apreciação da matéria pelo Plenário da Casa, dada a
divergência de pareceres oferecidos pelas Comissões
incumbidas da análise do mérito da referida proposi
ção, nos termos do art. 24, 11, g, do Regimento Interno.

Cordiais saudações, Benito Gama, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Of.P-n° 206/2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002

A S. Exa. o Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa., para as providências regi

mentais cabíveis, o Projeto de Lei Complementar n°
64/95 e os PLP nOs 28/99 e 244/98, apensados, apre
ciados, nesta data, por este órgão técnico.

Cordiais saudações, Benito Gama, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.
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Of. P-no 209/2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO
A S. Exa. o Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa., para as providências regi

mentais cabíveis, o Projeto de Lei nO 949-A/99, apre
ciado, nesta data, por este órgão técnico.

Cordiais saudações, Benito Gama, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Of. P- nO 215/2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
4.943-A/01, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações, Deputado Benito Gama,
Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Of.P- n° 199/2002

Brasília, 4 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n°

3.049-A/00, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações, Deputado José Pimentel,
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício nO 196/02 - Preso

Brasília, 17 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a aprovação, por

este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 5.011-A/01,
com substitutivo, em reunião realizada em 11-12-02.

Respeitosamente, - Deputado Ronaldo Vas
concellos, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício n° 199/02 - Preso

Brasília, 17 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis

são proferiu parecer favorável ao Projeto de Lei n°
84-B/99 e a seus apensados, com substitutivo, em re
união realizada em 11-12-02.

Respeitosamente, - Ronaldo Vasconcellos,
Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ofício n° 333/2002-P

Brasília, 20 de novembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO 5.660, de 2001.



Ofício nO 359/2002-P

Brasília, 11 de dezembro de 2002

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 5.382,
de 2001 edo Projeto de Lei n° 6.550, de 2002, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, Rafael Guerra, 1°
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício n° 360/2002-P

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 6.002, de 2001.

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

Respeitosamente, - Deputado Rafael Guerra,
1° Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Moraes, Presi

dente.

Ofício n° 365/2002-P

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

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

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício n° 355/2002-P

Brasília, 11 de dezembro de 2002

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 5.734, de 2001.

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

Respeitosamente, - Deputado Rafael Guerra,
1° Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício n° 358/2002-P

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia-

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Ofício n° 354/2002-P

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 5.827, de 2001.

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

Respeitosamente, - Deputado Rommel Feijó,
Presidente no exercício da Presidência.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n°
do referido projeto e do respectivo parecer. 5.720, de 2001.

Respeitosamente - Deputado Rommel Feijó Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
Presidente.' , ção do refer~do projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Rafael Guerra,
1° Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.



Brasília, 20 de novembro de 2002

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

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 5.892/01 
do Sr. José Carlos Aleluia - que "dispõe sobre o uso
de óleo diesel automotivo em veículos utilitários e es
tabelece condições para o uso de combustíveis auto
motivos que gozem de quaisquer subsídios financei
ros ou benefícios tributários", e rejeitou o de n°
6.408/02, apensado.

Atenciosamente, - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Of. P-121/02

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nO 6.853102
do Senado Federal (PLS n° 44/02) - que "denomina
Rodovia Governador Virgílio Távora trecho da rodovia
BR-116".

Atenciosamente, - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.

Of. P-123/02

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co-
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apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
nO 2.410/2000, e dos Projeto de Lei nOs 2.580/2000, Of. P-88/02
3.443/2000, 5.048/2001, 5.525/2001 e 6.500/2002,
apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Rafael Guerra,
1° Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Moraes,

Presidente.
Comissão de Seguridade Social e Família

Ofício n° 370/2002-P

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 4.774, de 2001 .

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

Respeitosamente, - Deputado Rafael Guerra,
1° Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Moraes, Presi

dente.

Ofício nO 375-2002-P

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.504, de 2000.

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

Respeitosamente, - Deputado Rafael Guerra,
1° Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais, Presi

dente.



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

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

1 - Portaria n° 1.988, de 7 de outubro de 2002
Associação de Desenvolvimento Comunitário das
Campinas - Macaíba Rio Grande do Norte - ADCC,
na cidade de Macaíba - RN;

2 - Portaria n° 2.070, de 9 de outubro de 2002
Associação Comunitária de Rondonópolis, na cidade
de Rondonópolis - MT;

3 - Portaria n° 2.247, de 23 de outubro de
2002 - Associação Comunitária de Rádio São João
do Paraíso FM (ACRSJP), na cidade de Cambuci 
RJ; e

4 - Portaria nO 2.248, de 23 de outubro de 2002
- Associação Rádio Comunitária de Belterra, na
cidade de Belterra - PA.

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

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que Aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de Titular, pelo Estado
de Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Saulo Levindo
Coelho, (PSDB-MG).

MENSAGEM N° 1.033, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão

Brasília, 11 de dezembro de 2002

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

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 6.8491 02 
do Sr. Nelson Meurer -que "dispõe sobre a previsão
de regulamentação da prestação do serviço público
de transporte em veículos de aluguel e de turismo na
Lei Orgânica do Município".

Atenciosamente, - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 18-12-02. - Efraim Morais,

Presidente.

Brasília, 18 de dezembro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Efraim Morais
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária comunitária, conforme os seguintes atos
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 6.392/02 - e entidades:
do Sr. Antônio Carlos Konder Reis - que "inclui no - TVR N° 3.154/2002 - Portaria n°
Anexo da Lei n° 5.917/73, que dispõe sobre o Plano 1.988, de 7 outubro de 2002, Associação
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifi- de Desenvolvimento Comunitário das
ca". Campinas - MacaíbalRio Grande do Nor-

Atenciosamente, - Deputado Duílio Pisanes- te - ADCC, cidade de Macaíba, Estado do
chi, Presidente. Rio Grande do Norte.

Publique-se. - TVR N° 3.155/2002 - Portaria n°
Em 18-12-02. - Efraim Morais, 2.070, de 9 de outubro de 2002, Associa-

Presidente. ção Comunitária de Rondonópolis, na ci-
Of. P-124102 dade de Rondonópolis, Estado de Mato

Grosso.
- TVR N° 3.156/2002 - Portaria nO

2.247, de 23 de outubro de 2002, Associa
ção Comunitária de Rádio São João do
Paraíso FM (ACRSJP), na cidade de Cam
buci, Estado do Rio de Janeiro.

- TVR N° 3.157/2002 - Portaria n°
2.248, de 23 de outubro de 2002, Associa
ção Rádio Comunitária de Belterra, na ci
dade de Belterra, Estado do Pará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

._-_.-_._''''--,-_ ,----------
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MC N° 1.389 EM

Brasília, 24 de outubro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Desenvolvimento Co
munitário das Campinas - ADCC, na cidade de Maca
íba, Estado do Rio Grande do Norte, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar O desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula
cionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53780.000170/1998, que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Juarez Quadros do Nas
cimento, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 1.988, DE 7 DE OUTUBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53780.000170/1998, resolve:

Art. 1° Autorizar a entidade Associação de
Desenvolvimento Comunitário das Campinas -

Macaíba/Rio Grande do Norte - ADCC, com sede na
Rua Francisco de Sena n° 4, Bairro Campinas, na
cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 5°51 '33"S e longitude
em 35°20'58"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento.

MC W 1.395 EM

Brasília, 24 de outubro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária de
Rondonópolis, na cidade de Rondonópolis, Estado de
Mato Grosso, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput I do art.
223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os seguimentos. e a todos esses núcleos popula
cionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,



PORTARIA ND 2.247, DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53770.00062211999, resolve:

Art. 1° Autorizar a entidade Associação Comuni
tária de Rádio São João do Paraíso FM (ACRSJP),
com sede na Rua Três de Outubro n° 165, Altos São
João do Paraíso, na cidade de Cambuci, Estado do
Rio de Janeiro, a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográfi-

PORTARIA N° 2.070, DE 9 DE OUTUBRO DE 2002

Brasília, 6 de novembro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Rádio
São João do Paraíso FM (ACRSJP), na cidade de
Cambuci, Estado do Rio de Janeiro, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223 da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

MC N° 1.443 EM

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribUições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53690.000139199, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Rondonópolis, com sede na Avenida Tiradentes, n°
1587 - Centro, na cidade de Rondonópolis, Estado de
Mato Grosso, a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 16°28'08"S e longitude em
54°38'09"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contas da data de publicação do ato de delibe
ração.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento.
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o que se conclui da documentação de origem, con- 2. A referida entidade requereu ao Ministério
substanciada nos autos do Processo Administrativo das Comunicações sua inscrição para prestar o servi-
n° 53690.000139199, que ora laço acompanhar, com ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais. da comunidade, numa demonstração de receptivida-

5. Em conformidade com os preceitos educacio- de da filosofia de criação desse braço da radiodifu-
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre- são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sente processo, passará a produzir efeitos legais so-
mente após deliberação do Congresso Nacional. a sedimentação da cultura geral das localidades postu

lantes.teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Juarez Quadros do Nas- 3. Como se depreende da importância da inicia-

cimento, Ministro de Estado das Comunicações. tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os seguimentos. e a todos esses núcleos popula
cionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53770.00062211999) que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Juarez Quadros do Nas
cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
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cas com lat~ude em 21°24'53"S e Iong~ude em
41°48'55"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento.

MC W 1.443 EM

Brasília, 6 de novembro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Rádio Comunitária de
Belterra na cidade de Belterra, Estado do Pará, explo
re o serviço de radiodifusão comunitária. em confor
midade com o caput do art. 223. da Constituição e a
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popu
lacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53 720.000492/1999, que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Juarez Quadros do
Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA NO 2.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53720.000492/1999, resolve:

Art. 1° Autorizar a entidade Associação Rádio
Comunitária de Belterra, com sede na Rua Estrada
Um s/n°, próximo ao Mercado Municipal, na cidade de
Belterra, Estado do Pará, a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 02°38'16"S e longitude em
54°56'11 "W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Juarez Quadros do Nascimento.

Aviso nO 1 .321 - SAP/C. Civil

Em 28 de novembro de 2002

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
1.988,2.070, 2.247 e 2.248, de 2002.

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

MENSAGEM N° 1.067, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 25 de junho de 2002, que "Outorga
concessão das entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de



DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2002

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, nas localidades
e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Nagib Haickel, na cidade de Imperatriz,
Estado do Maranhão (Processo n° 53000.004246199);

• Fundação de Radiodifusão Ermindo Francisco
Roveda, na cidade de União da Vitória, Estado do Pa
raná (Processo n° 53000.003403/01);

• Fundação Educar Sul Brasil, na cidade de Pinha
is, Estado do Paraná (Processo nO 53000.004151/01);

• Fundação Cultural "Romeu Marsico", na cida
de de Jaboticabal, Estado de São Paulo (Processo n°
53830.001107/00);

• Fundação Ernesto Benedito de Camargo, na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
n° 53000.004929/01).

2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decre
to-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o §
1° do art. 13 do Regulamento de Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
não dependerá de edital a outorga para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida
des as qualificações exigidas para a execução do ser
viço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado dos processos cor
respondentes.

Respeitosamente, - Juarez Quadros do Nas
cimento, Ministro de Estado das Comunicações.
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sons e imagens, com fins exclusivamen- MC N° 800 EM
te educativos, e dá outras providências".

As entidades mencionadas são as
seguintes:

- TVR N° 3.158/2002 - Decreto de 25
de junho de 2002, Fundação Nagib Haic
kel, na cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão.

- TVR N° 3.159/2002 - Decreto de 25
de junho de 2002, Fundação de Radiodi
fusão Ermindo Francisco Roveda, na ci
dade de União da Vitória, Estado do Pa
raná.

- TVR N° 3.160/2002 - Decreto de 25
de junho de 2002, que outorga conces
são a Fundação Educar Sul Brasil, na ci
dade de Pinhais, Estado do Paraná.

- TVR N° 3.161/2002 - Decreto de 25
de junho de 2002, que outorga conces
são a Fundação Cultural "Romeu Marsi
co" , na cidade de Jaboticabal, Estado de
São Paulo.

- TVR N° 3.162/2002 - Decreto de 25
de junho de 2002, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54).)

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 25 de junho de 2002, que "Outorga conces
são às entidades que menciona, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, e dá outras providências". As
entidades mencionadas são as seguintes:

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

2 - Fundação de Radiodifusão Ermindo Francis
co Roveda, na cidade de União da Vitória - PR;

3 - Fundação Educar Sul Brasil, na cidade de
Pinhais - PR;

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

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

Brasília, 9 de dezembro de 2002. - Marco Ma
ciel.

Dezembro de 2002
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Em 9 de dezembro de 2002

"Art. 37 .
XVi .
b) a de um cargo de professor com ou

tro, técnico, científico ou de natureza admi
nistrativa;

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercício do cargo de Presidente da República,
na qual submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante do Decreto de 25 de junho de
2002, que "Outorga concessão às entidades que
menciona, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
e dá outras providências".

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 577, DE 2002

(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos e outros)

Dá nova redação à alínea b do inci
so XVI do art. 37 da Constituição Federal,
dispondo sobre acumulação de cargos
públicos.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

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

Art. 1° A alínea b do inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

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

Justificação

A vedação de acumulação de cargos públicos
fundamenta-se, entre outros, nos princípios da mora
lidade e da eficiência no serviço público. Busca-se,
com o impedimento, evitar situações em que o servi
dor desempenhe sem o devido profissionalismo as

fins exclusivamente educativos, e dá ou- Aviso n° 1.371 - SAP/C. Civil
tras providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1° da Lei n° 4.117 de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento de Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de Outubro de 1963,

Decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

1- Fundação Nagib Haickel, na cidade de Impe-
ratriz, Estado do Maranhão (Processo n°
53000.004246/99) ;

II - Fundação de Radiodifusão Ermindo Fran
cisco Roveda, na cidade de União da Vitória, Estado
do Paraná (Processo n° 53000.003403/01);

111 - Fundação Educar Sul Brasil, na cidade de
Pinhais, Estado do Paraná (Processo n°
53000.004151/01 );

IV - Fundação Cultural "Romeu Marsico", na ci
dade de Jaboticabal, Estado de São Paulo (Processo
n° 53830.001107/00);

V - Fundação Ernesto Benedito de Camargo,
na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Pro
cesso n° 53000.004929/01).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2°, sob pena de tomarem-se nulos, de ple
no direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 25 de junho de 2002; 181 ° da indepen
dência e 114° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.
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Ofício n° 124/ 2002

Brasília, 28 de novembro de 2002.

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

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que PEC 0577/02

do Sr. Deputado RONALDO VASCONCELLOS E
OUTROS, que "Dá nova redação à alínea "b" do inci
so XVI do art. 37 da Constituição Federal, dispondo
sobre acumulação de cargos públicos", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

182 assinaturas confirmadas;
012 assinaturas não confirmadas;
001 deputado licenciado;
027 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

atribuições sob sua responsabilidade, com prejuízo Proposição: PEC 0577/02
para o serviço e para a população em geral. Autor: RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS

A Constituição, todavia, admite algumas exce- _
ções a essa regra, em situações qu~ ~ejam do int~- Data de Apresentaçao: 21-11-02
resse público, como no caso dos medlcos e d~mals Ementa: Dá nova redação à alínea b do inciso XVI
profissionais de saúde e dos prof~ssores.' eVitando do art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre
possíveis déficits na prestação pública e privada des- acumulação de cargos públicos.
ses serviços à coletividade. . .

A presente proposta pretende alterar o art. 37, Possui Assinaturas Suficientes: SIM
XVI, b, da Constituição Federal, acrescentando-I~e Total de Assinaturas:
nova hipótese de acumulação. Propõe-se que alem Confirmadas: 182
dos cargos técnicos e científicos, os cargos de profes- Não Conferem: 12
sor possam ser acumulados com os de natureza ad- F dE". 1
.. t' ora o xerCICIO.ministra Iva. .

Tanto quanto para as demais exceções, enten- Rep.etl~as: 27
demos que não há aqui qualquer ofensa aos princípi- lIeg.lvels: O
os que fundamentam o impedimento geral de acumu- Retiradas: O
lação, O que se pretende é permitir o exercício do ma- Assinaturas Confirmadas
gistério, tão importante p~ra o des?nvolvimento do 1 _ ADOLFO MARINHO (PSDB-CE)
País, por servidores que ~~Jam t.ambem ocupantes de 2 _ AGNELO QUEI ROZ (PCdoB-DF)
cargos de natureza adm.lnlstratlva, ~esde que o~ h?- 3 _ AIRTON CASCAVEL (PPS-RR)
rários de trabalho dos dOIs ca,rgo.s seJ~m com~atlvels, 4 _ AIRTON DIPP (PDT-RS)
como s~ exig?yara as ~e~als sltuaçoes previstas no 5 _ ALCEU COLLARES (PDT-RS)
citado diSPOSitiVO constitucional. . _ 6 _ ALMEIDA DE JESUS (PL-CE)

É como justificamos a presente proposlçao, 7 _ ALMERINDA DE CARVALHO (PPB-RJ)
contando com o apoio dos ilustres Pares para sua 8 _ ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP)
aprovação. 9 _ ANíBAL GOMES (PMDB-CE)

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2002. - 10 _ ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (PFL-Se)
Deputado Ronaldo Vasconcellos. 11 _ ANTÔNIO JORGE (PTB-TO)

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE E DE 12 - ARMANDO ABíLlO (PSqB-PB)
ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES 13 - ARNALDO FARIA DE SA (PTB-SP)

14 - ARNON BEZERRA (PSDB-CE)
15 -ARY JOSÉ VANAZZI (PT-RS)
16 - ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
17 -ÁTILA LINS (PFL-AM)
18 - AUGUSTO FRANCO (PSDB-SE)
19 - AUGUSTO NARDES (PPB-RS)
20 - BABÁ (PT-PA)
21 - BARBOSA NETO (PMDB-GO)
22 - BEN-HUR FERREIRA (PT-MS)
23 - BISPO RODRIGUES (PL-RJ)
24 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
25 - CABO JÚLIO (PST-MG)
26 - CANDINHO MATTOS (PSDB-RJ)
27 - CARLlTO MERSS (PT-SC)
28 - CARLOS ALBERTO ROSADO (PFL-RN)
29 - CARLOS DUNGA (PTB-PB)
30 - CARLOS SANTANA (PT-RJ)
31 - CELSO RUSSOMANNO (PPB-SP)
32 - CLEUBER CARNEIRO (PFL-MG)
33 - CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO)
34 - CORNÉLlO RIBEIRO (PL-RJ)
35 - CRESCÊNCIO PEREIRA JR. (PFL-CE)

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



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56231

36 - CUNHA BUENO (PPB-SP)
37 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG)
38 - DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB)
39 - DARCI COELHO (PFL-TO)
40 - DINO FERNANDES (PPB-RJ)
41 - DR. ANTONIO CRUZ (PMDB-MS)
42 - DA. EVILÁSIO (PSB-SP)
43 - DUILlO PISANESCHI (PTB-SP)
44 - EDINHO BEZ (PMDB-SC)
45 - EDMAR MOREIRA (PPB-MG)
46 - EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
47 - EDUARDO CAMPOS (PSB-PE)
48 - ENIVALDO RIBEIRO (PPB-PB)
49 - EUJÁCIO SIMÕES (PL-BA)
50 - EURípEDES MIRANDA (PDT-RO)
51 - EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO)
52 - FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA)
53 - FERNANDO CORUJA (PDT-SC)
54 - FERNANDO FERRO (PT-PE)
55 - FERNANDO GABEIRA (PT-RJ)
56 - FEDER JUNIOR (PPB-RS)
57 - FIORAVANTE (PT-RS)
58 - FRANCISCO GARCIA (PFL-AM)
59 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR)
60 - GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA)
61 - GERALDO MAGELA (PT-DF)
62 - GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
63 - GESSIVALDO ISAIAS (PMDB-PI)
64 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL)
65 - GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
66 - GUSTAVO FRUET (PMDB-PR)
67 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
68 - HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG)
69 - IARA BERNARDI (PT-SP)
70 - INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE)
71 - INALDO LEITÃO (PSDB-PB)
72 - JAIME MARTINS (PFL-MG)
73 - JAIR BOLSONARO (PPB-RJ)
74 - JOÃO EDUARDO DADO (PDT-SP)
75 - JOÃO LEÃO (PPB-BA)
76 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
77 - JOÃO MAGNO (PT-MG)
78 - JOÃO SAMPAIO (PDT-RJ)
79 - JOÃO TOTA (PPB-AC)
80 - JORGE KHOURY (PFL-BA)
81 - JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB-PR)
82 - JOSÉ DE ABREU (PTN-SP)
83 - JOSÉ L1NHARES (PPB-CE)
84 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB-PE)
85 - JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)
86 - JOVAIR ARANTES (PSDB-GO)
87 - JUQUINHA (PL-GO)

88 - LAíRE ROSADO (PMDB-RN)
89 - LAURA CARNEIRO (PFL-RJ)
90 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE)
91 - L1DIA QUINAN (PSDB-GO)
92 - L1NCOLN PORTELA (PSL-MG)
93 - LUCI CHOINACKI (PT-SC)
94 - LUCIANO CASTRO (PFL-RR)
95 - LUCIANO ZICA (PT-SP)
96 - LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS)
97 - LUIZ ALBERTO (PT-BA)
98 - LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT-SP)
99 - LUIZ FERNANDO (PPB-AM)
100 - LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB-PE)
101 - MAGNO MALTA (PL-ES)
102 - MARCELO CASTRO (PMDB-PI)
103 - MÁRCIO BITTAR (PPS-AC)
104 - MÁRCIO MATOS (PTB-PR)
105 - MARCONDES GADELHA (PFL-PB)
106 - MARCOS AFONSO (PT-AC)
107 - MARIA ABADIA (PSDB-DF)
108 - MARIA DO CARMO LARA (PT-MG)
109 - MÁRIO DE OLIVEIRA (PST-MG)
110 - MARISA SERRANO (PSDB-MS)
111 - MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
112 - MEDEIROS (PL-SP)
113 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
114 - MIRIAM REID (PSB-RJ)
115 - MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ)
116 - MÚCIO SÁ (PTB-RN)
117 - MURILO DOMINGOS (PTB-MT)
118 - MUSSA DEMES (PFL-PI)
119 - NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
120 - NELSON MEURER (PPB-PR)
121 - NELSON PELLEGRINO (PT-BA)
122 - NELSON TRAD (PTB-MS)
123 - NILMÁRIO MIRANDA (PT-MG)
124 - NILTON BAIANO (PPB-ES)
125 - NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
126 - NORBERTO TEIXEIRA (PMDB-GO)
127 - OLlMPIO PIRES (PDT-MG)
128 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR)
129 - OSMAR TERRA (PMDB-RS)
130 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
131 - OSVALDO REIS (PMDB-TO)
132 - PADRE ROQUE (PT-PR)
133 - PASTOR AMARILDO (PPB-TO)
134 - PAULO BALTAZAR (PSB-RJ)
135 - PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)
136 - PAULO PAIM (PT-RS)
137 - PAULO ROCHA (PT-PA)
138 - PEDRO CANEDO (PSDB-GO)
139 - PEDRO CELSO (PT-DF)
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TíTULO 111
Da Organização do Estado

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CEDI

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

Assinaturas Repetidas

1 - PIMENTEL GOMES (PPS-CE)

1 - ALCEU COLLARES (PDT-RS)
2 - CABO JÚLIO (PST-MG)
3 - DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB)
4 - DINO FERNANDES (PPB-RJ)
5 - DUILlO PISANESCHI (PTB-SP)
6 - ENIVALDO RIBEIRO (PPB-PB)
7 - FERNANDO GABEIRA (PT-RJ)
8 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
9 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
10- HERCULANO ANGHINETII (PPB-MG)
11 - JAIR BOLSONARO (PPB-RJ)
12 -JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)
13 - JUQUINHA (PL-GO)
14 - L1DIA QUINAN (PSDB-GO)
15 - L1NCOLN PORTELA (PSL-MG)
16 - LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS)
17 - MARIA ABADIA (PSDB-DF)
18 - OLlMPIO PIRES (PDT-MG)
19 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
20 - RICARTE DE FREITAS (PSDB-MT)
21 - RUBENS FURLAN (PPS-SP)
22 - RUBENS FURLAN (PPS-SP)
23 - SÉRGIO BARCELLOS (PFL-AP)
24 - SÉRGIO BARCELLOS (PFL-AP)
25 - SÉRGIO NOVAIS (PSB-CE)
26 - VADÃO GOMES (PPB-SP)
27 - VADÃO GOMES (PPB-SP)

Assinaturas que não conferem

140 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO) 9 - NEUTON LIMA (PFL-SP)
141 - PEDRO NOVAIS (PMDB-MA) 10 - PAES LANDIM (PFL-PI)
142 - POMPEO DE MATIOS (PDT-RS) 11 - PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP)
143 - RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE) 12 - REMI TRINTA (PL-MA)
144 - RAIMUNDO SANTOS (PL-PA)
145 - REINALDO GRIPP (PL-RJ)
146 - RENILDO LEAL (PTB-PA)
147 - RICARDO BERZOINI (PT-SP)
148 - RICARDO RIQUE (PSDB-PB)
149 - RICARTE DE FREITAS (PSDB-MT)
150 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
151 - ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ)
152 - ROLAND LAVIGNE (PMDB-BA)
153 - ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)
154 - RONALDO VASCONCELLOS (PL-MG)
155 - RUBEM MEDINA (PFL-RJ)
156 - RUBENS BUENO (PPS-PR)
157 - RUBENS FURLAN (PPS-SP)
158 - SALATIEL CARVALHO (PMDB-PE)
159 - SALVADOR ZIMBALDI (PSDB-SP)
160 - SAULO PEDROSA (PSDB-BA)
161 - SERAFIM VENZON (PDT-SC)
162 - SÉRGIO BARCELLOS (PFL-AP)
163 - SÉRGIO NOVAIS (PSB-CE)
164 - SEVERINO CAVALCANTI (PPB-PE)
165 - SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
166 - SILAS CÂMARA (PTB-AM)
167 - SIMÃO SESSIM (PPB-RJ)
168 - TELMA DE SOUZA (PT-SP)
169 - THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB-PI)
170 - VADÃO GOMES (PPB-SP)
171 - VALDECI PAIVA (PSL-RJ)
172 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG)
173 - VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ)
174 - WALFRIDO MARES GUIA (PTB-MG)
175 - WANDERLEY MARTINS (PSB-RJ)
176 - WERNER WANDERER (PFL-PR)
177 - WILSON BRAGA (PFL-PB)
178 - WILSON CIGNACHI (PMDB-RS)
179 - XICO GRAZIANO (PSDB-SP)
180 - ZÉ íNDIO (PMDB-SP)
181 - ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA)
182 - ZILA BEZERRA (PTB-AC)

1 - DOMICIANO CABRAL (PSDB-PB)
2 - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
3 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
4 - GLYCON TERRA PINTO (PMDB-MG)
5 - IGOR AVELlNO (PMDB-TO)
6 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES)
7 - MARCELO TEIXEIRA (PMDB-CE)
8 - NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
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CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

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

.. Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

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

"Inciso I com redação dada pela Emenda Cons
titucional n° 19, de 4-6-1998.

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

.. Inciso 11 com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

III - o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será
convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusi
vamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e per
centuais mínimos previstos em lei, destinam-se ape
nas às atribuições de direção, chefia e assessora
mento;

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

VI- é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII- o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei específica;

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

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

X - a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente pode
rão ser fixados ou alterados por lei específica, obser
vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;

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

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da adminis
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

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

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Le
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser supe
riores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;

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

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumu
lados para fins de concessão de acréscimos ulterio
res;

.. Inciso XIV com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 19, de 4-6-1998.

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupan
tes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste arti
go e nos arts. 39, § 4°, 150, li, 153, 111, e 153, § 2°, I,

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

XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibili
dade de horários, observado em qualquer caso o dis
posto no inciso XI:



.. Alínea c com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 34, de 13/12/2001.

XVII - a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, funda
ções, empresas públicas, sociedades de economia
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,
direta e indiretamente, pelo poder público;

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

XVIII- a administração fazendária e seus servi
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de compe
tência e jurisdição, precedência sobre os demais se
tores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei específica poderá ser cria
da autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de funda
ção, cabendo à lei complementar, neste ú~imo caso,
definir as áreas de sua atuação;

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

XX - depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a partici
pação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na le
gislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pú
blica que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obri
gações de pagamento, mantidas as condições efeti
vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e eco
nômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.

§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou ima-
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.. Inciso XVI, caput com redação dada pela gens que caracterizem promoção pessoal de autori-
Emenda Constitucional nO 19, de 4-6-1998. dades ou servidores públicos.

a) a de dois cargos de professor; § 2° A não-observância do disposto nos incisos
.. Alínea a com redação dada pela Emenda 11 e 111 implicará a nulidade do ato e a punição da auto-

Constitucional n° 19, de 4-6-1998. ridade responsável, nos termos da lei.
b) a de um cargo de professor com outro, § 3° A lei disciplinará as formas de participação

técnico ou científico; do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:

.. Alínea b com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998. .. § 3° com redação dada pela Emenda Constitu-

cional n° 19, de 4-6-1998.
c) a de dois cargos ou empregos privativos de I _ as reclamações relativas à prestação dos

profissionais de saúde, com profissões regulamenta- serviços públicos em geral, asseguradas a manuten-
das;

ção de serviços de atendimento ao usuário e a avalia-
ção periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços;

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

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

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

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

.. Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucio
nal n° 19, de 4-6-1998.

§ 4° Os atos de improbidade administrativa im
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previs
tas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restri
ções ao ocupante de cargo ou emprego da adminis
tração direta e indireta que possibilite o acesso a in
formações privilegiadas.

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

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e fi
nanceira dos órgãos e entidades da administração di
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contra-



SUBSEÇÃO 111
Das Leis

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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.

§ 10 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 pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

* Alínea c com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen-
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to, a ser firmado entre seus administradores e o poder IV - em qualquer caso que exija o afastamento
público, que tenha por objeto a fixação de metas de para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei serviço será contado para todos os efeitos legais, ex-
dispor sobre: ceto para promoção por merecimento;

* § 8° acrescido pela Emenda Constitucional n° V - para efeito de benefício previdenciário, no
19, de 4-6-1998. caso de afastamento, os valores serão determinados

I - o prazo de duração do contrato; como se no exercício estivesse.
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional .

n° 19, de 4-6-1998. . ..

11 - os controles e critérios de avaliação de de- TíTULO IV
sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade Da Organização dos Poderes
dos dirigentes;

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

111 - a remuneração do pessoal.
* Inciso /11 acrescido pela Emenda Constitucio

nal nO 19, de 4-6-1998.

§ 9° O disposto no inciso XI aplica-se às empre
sas públicas e às sociedades de economia mista, e
suas subsidiárias, que receberem recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
para pagamento de despesas de pessoal ou de cus
teio em geral.

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

§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, em
prego ou função pública, ressalvados os cargos acu
muláveis na forma desta Constituição, os cargos eleti
vos e os cargos em comissão declarados em lei de li
vre nomeação e exoneração.

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

Art. 38. Ao servidor público da administração di
reta, autárquica e fundacional, no exercício de man
dato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

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

1- tratando-se de mandato eletivo federal, esta
dual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, empre
go ou função;

11 - investido no mandato de Prefeito, será afas
tado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe faculta
do optar pela sua remuneração;

111- investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da re
muneração do cargo eletivo, e, não havendo compati
bilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;



SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

* Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional
n° 18, de 5-2-1998.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.
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soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos § 2° A proposta será discutida e votada em cada
Territórios; Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi-

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin-
administração pública, observado o disposto no art. tos dos votos dos respectivos membros.

84, VI; § 3° A emenda à Constituição será promulgada
* Alínea e com redação dada pela Emenda pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado

Constitucional n° 32, de 11-9-2001. Federal, com o respectivo número de ordem.

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju- § 4° Não será objeto de deliberação a proposta
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida- de emenda tendente a abolir:
de, remuneração, reforma e transferência para a re- 1_ a forma federativa de Estado;
serva.

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;

111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11- do Presidente da República;

111- de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

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 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.

§ 1° 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 pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

--------,---



111- representação paritária da Fazenda Pública
ou do órgão da Previdência Social competente e dos
contribuintes, pessoas físicas e jurídicas domiciliadas
em seu âmbito de jurisdição, indicadas por entidades
de classe de âmbito nacional, estadual ou municipal,
conforme o caso, representativas dos principais seto
res profissionais e de atividade econômica;

IV - duplo grau de conhecimento, garantido o
acesso às instâncias de julgamento independente do
oferecimento, por parte do contribuinte, de qualquer
espécie de garantia, depósito ou outro ônus;

V - estrutura decisória colegiada, especializada
por espécie tributária ou contribuições, em primeira
instância, e instância recursal única;

VI - mandatos coincidentes, de dois anos, para
todos os membros, permitida uma renovação.

Art. 162-8. São funções institucionais dos tribu
nais administrativos fiscais, em sua jurisdição:

I - julgar recursos voluntários ou ex officio for
mulados pelas partes, pela Fazenda Pública ou por
órgão competente da seguridade social, contra deci
sões de autoridade em processo administrativo fiscal,
nos casos de lançamento, cobrança ou fiscalização,
imunidade ou isenção, restituição, ressarcimento ou
compensação, suspensão ou redução de obrigações
ou créditos tributários e de contribuições, inclusive da
seguridade social, e outras hipóteses especificadas
em lei, sempre que instaurado o contencioso;

11 - exercer outras funções que lhes forem con
feridas, desde que compatíveis com suas finalidades
e natureza.

Art. 162-C. Somente pelo voto de três quintos de
seus membros poderão os tribunais administrativos
fiscais reconhecer a inconstitucionalidade de tratado,
de lei ou ato normativo do poder público.

Art. 162-D. A lei, a que se refere o art. 162G, de
verá dispor sobre os recursos contra decisões dos tri
bunais administrativos fiscais, de competência origi
nária dos tribunais judiciais de segundo grau de juris
dição, prevendo, entre outros aspectos:

I - a exigência de prévia garantia de instância;

11 - a condição de renúncia à via judicial em pri
meiro grau de jurisdição;

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 578, DE 2002

(Do Sr. Moreira Ferreira e outros)

Dispõe sobre a criação da Justiça
Administrativa Fiscal no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
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c) servidores públicos da União e Territórios, tribunal administrativo fiscal com base nos seguintes
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida- princípios:autonomia funcional e administrativa;
de e aposentadoria; I - competência decisória ampla e definitiva,

* Alínea c com redação dada pela Emenda ressalvada a interposição de ação judicial própria, ou
Constitucional n° 18, de 5/02/1998. de recurso, no foro competente;

d) organização do Ministério Público e da De- II - independência dos julgadores administrati-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais vos;
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI;

* Alínea e com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 32, de 11/09/2001.

f) militares das Forças Armadas, seu regime
jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferência
para a reserva.

*Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional
n° 18, de 05/02/1998.

§ 2° 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.

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

Art. 1° O Capítulo I do Título VI da Constituição
passa a vigorar acrescido de Seção VII - Da Justiça
Administrativa Fiscal, com as seguintes disposições:

Seção VII - da Justiça Administrativa Fiscal

Art. 162-A. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios organizarão, cada qual, seu



Justificação

A autonomia do contencioso administrativo e
dos respectivos órgãos de julgamento constitui maté
ria de longa maturação normativa e doutrinária, que
procede tanto de fontes nativas como de sistemas eu
ropeus, principalmente.

Sua institucionalização acompanha a própria
formação de uma consciência abrangente das res
ponsabilidades e limites do Fisco e dos direitos e obri
gações dos contribuintes, assim como se apresenta
como uma autêntica conquista democrática. Não
deve ser visto, portanto, como mercê do Estado
todo-poderoso aos cidadãos, ou benesse de "el-Rey"
aos seus súditos, mas uma instituição de caráter de
mocrático, de composição representativa, com pro
cesso decisório estribado em instrução técnica ou es
pecializada. Sua existência e atuação profícua só se
fazem viáveis com a evolução das relações que se de
vem estabelecer entre os dois pólos da relação jurídi
co-tributária.

Na atualidade brasileira, trata-se de medida que
não mais pode ser procrastinada, se quisermos pre
servar o conjunto de direitos e de obrigações que in
formam o estatuto legal e constitucional do contribuin
te, e devem embasar o processo administrativo fiscal,
e seus órgãos de julgamento, a salvo das exacerba
ções e desmandos da autoridade fiscal, ou de seus
objetivos contingenciais ou imediatistas.

Torna-se imperativo conferir novo status à Justi
ça Administrativa Fiscal, imune à autoridade ministe
rial ou de outras autoridades do órgão fazendário, ain
da que guarde uma vinculação estrutural ou para efei
to de controle interno. Há que dotá-Ia de garantias im
postergáveis e dos meios necessários ao cumpri
mento das relevantes funções que lhe cabem, sobre
tudo ao propósito de elevar o relacionamento entre os
órgãos e autoridades fazendários e os cidadãos ou
pessoas jurídicas, sujeitos passivos da generalidade
dos tributos e contribuições.

De fato, a despeito das décadas de atuação que
marcam sua presença, tanto dos Conselhos de Con
tribuintes e sua câmara superior recursal, quanto do
Conselho de Recursos da Previdência Social, uns e
outro se colocam sob a alçada das respectivas autori-

Art. 2° Os Tribunais Administrativos Fiscais se
rão implantados, em cada nível federativo, no prazo
máximo de 2 (dois) anos da vigência desta Emenda,
preservando-se no interregno os atuais Conselhos de
Contribuintes e Câmaras Recursais, ou equivalentes,
bem como a competência do Conselho de Recursos
da Previdência Social, em matéria de interesse dos
contribuintes.

§ 1° A lei que organizar o tribunal administrativo
fiscal, em cada unidade federativa, poderá incorporar
as estruturas, composição e meios dos atuais órgãos
de contencioso administrativo fiscal tributário e previ
denciário.

§ 2° Consideram-se extintos os órgãos de con
tencioso administrativo fiscal, ou a competência dos
órgãos de contencioso previdenciário em matéria de
interesse dos contribuintes, com a implantação do tri
bunal administrativo fiscal pertinente à unidade fede
rativa.
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111 - os efeitos do recebimento do recurso quan- Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
to à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. gor no primeiro exercício subseqüente à sua promul-

Art. 162-E. As decisões dos tribunais adminis- gação.
trativos fiscais somente poderão ser apreciadas pelo
órgão do Poder Judiciário competente, quando:

I - forem proferidas contra disposição expressa
da Constituição, de tratado ou de lei federal, ou ne
gar-lhes vigência;

11 - derem à lei federal ou à Constituição inter
pretação divergente da que lhe for atribuída por Tribu
nais superiores;

111 - forem manifestamente contrárias à prova
dos autos.

Parágrafo único. Os mesmos princípios serão
observados, conforme lhes for próprio, em relação
aos tribunais administrativos em cada unidade da Fe
deração.

Art. 162-F. As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelos tribunais administrativos fiscais, nos
processos submetidos à sua jurisdição, produzirão
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamen
te aos demais órgãos do Poder Executivo correspon
dente.

Art. 162-G. A lei disciplinará o processo adminis
trativo fiscal, no âmbito da administração pública dire
ta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, explicitando garantias específi
cas dos contribuintes e os limites de atuação da Fa
zenda Pública e do órgão arrecadador de contribui
ções e demais importâncias devidas à seguridade so
cial:'



Semelhantes providências não condizem com
as salvaguardas que devem caracterizar a relação
processual, mesmo a de cunho administrativo-fiscal,
de que trata o Decreto n° 70.235, de 6.3.1972. Em
prestígio da autoridade de seus julgados, as decisões
dos colegiados fiscais recursais somente poderiam
ser desconstituídas pela Justiça, devendo permane
cer incólumes à investida precisamente das autorida
des do Poder Executivo, sob o só argumento hierár
quico, sem olvidar que ditas autoridades, em última
análise, representam a parte Fazenda Pública nas
questões suscitadas naquelas instâncias administra
tivas. Seria admitir que a parte pudesse transmu
tar-se em julgador, sempre que as decisões contrari
assem seus interesses ou opiniões.

Em suma, ao que se percebe do contexto no
qual irromperam os atos questionados, que se vêm
juntar a uma série de outros da mesma índole, o Titu
lar do órgão de cúpula do sistema lançador e arreca
dador dos tributos federais intentou atrelar as deci
sões e o funcionamento dos Conselhos de Contribu
intes aos atos administrativos e deliberações emana
dos da Receita Federal.

A postura em tela, sobre ferir o princípio da lega
lidade, reduz e desqualifica o papel dos referidos co
legiados na realização da Justiça Tributária e, por via
de conseqüência, atinge o projeto mais que necessá-
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dades ministeriais, as quais se arrogam a prerrogati- Vale dizer, de motu proprio e ao seu talante ex-
va de homologar ou rejeitar suas decisões em casos c1usivo, o edito questionado inseriu dispositivo para
concretos, e até de avocá-Ias, em outras ocasiões, proibir o livre convencimento dos Conselheiros e ve-
além de interferir sempre, em seu funcionamento. dar a acolhida, como matéria de defesa, de qualquer

Sobretudo na área do fisco federal, os Conse- argüição de inconstitucionalidade das espécies nor-
lhos de Contribuintes, em seus dois níveis de jurisdi- mativas federais.
ção, vêm sendo alvo de inusitadas intervenções hie- A sua vez, a Portaria SRF n° 1.024, de 22 de
rárquicas, que lhes retiraram parte substancial de seu agosto de 2002, do Secretário da Receita Federal,
poder de julgamento, de sua mínima independência, publicada no DOU de 26 do mesmo mês, que, com ao
ou lhes alteraram a composição e funcionamento, ao propósito de instituir e disciplinar a presença de agen-
só declarado intuito de conformá-los aos pontos de tes do Fisco nas sessões de julgamento de processos
vista e interesses da autoridade fazendária. administrativo-fiscais, a cargo dos Conselhos de Con-

Até mesmo o processo administrativo fiscal vem tribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
sendo colocado sob a ótica e o interesse do eventual na realidade extrapolou, a toda evidência, os lindes
ocupante da Pasta e seu braço executivo, a Secreta- da simples regulamentação e suscitou diversas im-
ria da Receita Federal, cujos atos recentes implica- propriedades ou vícios processuais e situações aten-
ram a vulneração de princípio essencial da lei adjeti- tatórias dos direitos das partes e dos contribuintes-
va, sobre igualdade de tratamento às partes (art. 125, isto, sem olvidar a incompetência da referida autori-
inciso I, do CPC), assim como a violação da garantia dade para impor normas de caráter processual, de
constitucional inserta no inciso LV do art. 5°, que as- atuação das partes nos processos administrativo-fis-
segura aos litigantes a ampla defesa e o contraditório. cais.

Referimo-nos a duas portarias editadas no cor
rente ano, cada qual a sua vez e a seu modo, que in
vadiram as competências e as atividades dos órgãos
colegiados paritários, os quais, de forma bastante mi
tigada, intentam desempenhar o papel de verdadeira
justiça administrativa fiscal no País.

A primeira (Portaria MF n° 103, de 23 de abril de
2002, do Ministro de Estado da Fazenda, Interino, pu
blicada no Diário Oficial da União de 25 do mesmo
mês), que "altera o Regimento Interno dos Conselhos
de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais".

Ao vir a lume, a pretexto de adequar os textos
regimentais aos ditames do Decreto n° 2.346, de 10
de outubro de 1997 (que regulamentou dispositivos
legais específicos: art. 131 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991, alterada pela Medida Provisória n°
1.523-12, de 25 de setembro de 1997; art. 77 da Lei nO
9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 1° a 4° da Lei
n° 9.469, de 10 de julho de 1997), a malsinada Porta
ria MF n° 103/2002, na realidade operou inaceitáveis
vedações ao poder de julgamento dos Conselhos de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fis
cais, proibindo que referidos colegiados reconheçam
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vi-
gor, de tratado ou acordo internacional, afastando
ipso facto sua aplicação nos casos concretos que
lhes são submetidos.



vos;
(4) representação paritária da Fazenda Pública

ou do órgão da Previdência Social competente e dos
contribuintes, pessoas físicas e jurídicas domiciliadas
em seu âmbito de jurisdição, indicadas por entidades
de classe de âmbito nacional, estadual ou municipal,
conforme o caso, representativas dos principais seto
res profissionais e de atividade econômica;

(5) duplo grau de conhecimento, garantido o
acesso às instâncias de julgamento independente do
oferecimento, por parte do contribuinte, de qualquer
espécie de garantia, depósito ou outro ônus;

(6) estrutura decisória colegiada, especializada
por espécie tributária ou contribuições, em primeira
instância, e instância recursal única;

(7) mandatos coincidentes, de dois anos, para
todos os membros, permitida uma renovação.

Ditos princípios serão adaptados ao sistema ju
rídico dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Essencialmente, aos tribunais administrativos,
em sua jurisdição, caberá o julgamento de recursos
voluntários ou ex officio formulados pelas partes,
pela Fazenda Pública ou por órgão competente da se
guridade social, contra decisões de autoridade em
processo administrativo fiscal, nos casos de lança
mento, cobrança ou fiscalização, imunidade ou isen
ção' restituição, ressarcimento ou compensação, sus-
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rio e urgente de institucionalizar-se o contencioso ad- pensão ou redução de obrigações ou créditos tributá-
ministrativo-fiscal em toda a Federação, com a cria- rios e de contribuições, inclusive da seguridade soci-
ção de verdadeiros Tribunais Administrativo-Fiscais, ai, e outras hipóteses especificadas em lei, sempre
nos moldes dos que existem na Europa, no México et que instaurado o contencioso.
aiH, a salvo da influência direta da autoridade fiscal. Assegura-se, como decorre da Lei Maior, a revi-

Depara-se, na hipótese em comento, uma inge- são judicial das decisões proferidas pela Justiça
rência administrativa prejudicial aos interesses dos Administrativa Fiscal, tanto por iniciativa da Fazenda
contribuintes, servindo como mais um elemento de Pública ou do órgão arrecadador de contribuições à
pressão para a manutenção das autuações, que se seguridade social, sempre que:

revelam, não raro, como exações fiscais. (1) forem proferidas contra disposição expressa
A presente Proposta de Emenda à Constituição da Constituição, de tratado ou de lei federal, ou ne-

adota fundamentos sólidos e medidas cabais para gar-Ihes vigência;

conter essa lamentável onda de retrocesso em maté- (2) derem à lei federal ou à Constituição inter-
ria de contencioso administrativo fiscal, alvitrando, ao pretação divergente da que lhe for atribuída por Tribu-
revés, a estruturação e institucionalização da genuína nais superiores;
Justiça Administrativa Fiscal, abrangente das ques-

(3) forem manifestamente contrárias à prova
tões tributárias e previdenciárias, com base em prin- dos autos.
cípios da seguinte ordem:

(1) autonomia funcional e administrativa; A autoridade de suas decisões definitivas de
(2) competência decisória ampla e definitiva, mérito vem alicerçada em dispositivo que lhes confe-

ressalvada a interposição de ação judicial própria, ou re eficácia contra todos e efeito vinculante, relativa-
de recurso, no foro competente; mente aos demais órgãos do Poder Executivo corres-

(3) independência dos julgadores administrati- pondente.
Cuida-se, demais disso, de constitucionalizar o

processo administrativo fiscal, prevendo lei específica
para disciplinar o contencioso, no âmbito da adminis
tração pública direta e indireta, da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, explicitando
garantias específicas dos contribuintes e os limites de
atuação da Fazenda Pública e do órgão arrecadador
de contribuições e demais importâncias devidas à se
guridade social.

Dita legislação deverá contemplar a possibilida
de de interposição de recurso contra as decisões dos
tribunais administrativos fiscais, a serem apreciados
originariamente pelos tribunais judiciais de segunda
instância, prevendo-se: (1) a exigência de prévia ga
rantia de instância; (2) a condição de renúncia à via ju
dicial em primeiro grau de jurisdição; a condição de
prévia decisão definitiva da Justiça Administrativa Fis
cal; (3) os efeitos do recebimento do recurso quanto à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Finalmente, dispositivo transitório estabelece a
implantação dos Tribunais Administrativos Fiscais,
em cada nível federativo, no prazo máximo de 2 (dois)
anos da vigência da Emenda, preservando-se no in
terregno os atuais Conselhos de Contribuintes e Câ
maras Recursais, ou equivalentes, bem como a com
petência do Conselho de Recursos da Previdência
Social, em matéria de interesse dos contribuintes, já
que, sobre questões de benefícios, dito Conselho
permanecerá com a mesma destinação legal.
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Assinaturas Confirmadas

1 - ADÃO PRETTO (PT-RS)
2 - AIRTON DIPP (PDT-RS)
3 - ALCEU COLLARES (PDT-RS)
4 - ALEXANDRE SANTOS (PSDB-RJ)
5 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB-SP)
6 - ANíBAL GOMES (PMDB-CE)
7 - ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (PFL-SC)
8 - ANTÔNIO DO VALLE (PMDB-MG)
9 - ANTÔNIO JORGE (PTB-TO)
10 - ANTONIO KANDIR (PSDB-SP)
11 - ARMANDO ABíLlO (PSDB-PB)
12 - ARMANDO MONTEIRO (PMDB-PE)
13 - ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP)
14 - ARNON BEZERRA (PSDB-CE)
15 - ARY KARA (PTB-SP)
16 - ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
17 - ÁTILA LIRA (PSDB-PI)
18 - AUGUSTO FRANCO (PSDB-SE)
19 - BABÁ (PT-PA)
20 - BISPO RODRIGUES (PL-RJ)
21 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
22 - CABO JÚLIO (PST-MG)
23 - CANDINHO MATTOS (PSDB-RJ)
24 - CARLOS DUNGA (PTB-PB)
25 - CARLOS MELLES (PFL-MG)
26 - CELCITA PINHEIRO (PFL-MT)
27 - CELSO RUSSOMANNO (PPB-SP)
28 - CHICO DA PRINCESA (PSDB-PR)
29 - CIRO NOGUEIRA (PFL-PI)
30 - CLEMENTINO COELHO (PPS-PE)
31 - CLEUBER CARNEIRO (PFL-MG)
32 - CLÓVIS QUEIROZ (PFL-AC)
33 - CORIOLANO SALES (PMDB-BA)
34 - CORNÉLlO RIBEIRO (PL-RJ)
35 - CRESCÊNCIO PEREIRA JA. (PFL-CE)
36 - CUNHA BUENO (PPB-SP)
37 - DARCI COELHO (PFL-TO)
38 - DINO FERNANDES (PPB-RJ)
39 - DIVALDO SURUAGY (PST-AL)
40 - DJALMA PAES (PSB-PE)
41 - DOMICIANO CABRAL (PSDB-PB)
42 - DA. ANTONIO CRUZ (PMDB-MS)
43 - DA. BENEDITO DIAS (PPB-AP)
44 - DA. EVILÁSIO (PSB-SP)
45 - DA. HÉLIO (PDT-SP)
46 - DUILlO PISANESCHI (PTB-SP)

A esse efeito, primeiramente, admite-se que a Repetidas:7
mesma lei que organizar o Tribunal Administrativo lIegíveis:O
Fiscal, em cada unidade federativa, poderá incorpo-
rar as estruturas, composição e meios dos atuais ór- Retiradas:O
gãos de contencioso fiscal tributário e previdenciário,
os quais se consideram extintos, ou a competência
dos órgãos de contencioso previdenciário em matéria
de interesse dos contribuintes, com a implantação do
correspondente Tribunal Administrativo Fiscal.

Em segundo lugar, para conferir o interregno ne
cessário às medidas ora colimadas, a Proposta em
tela fixa a vigência da Emenda a partir do exercício
subseqüente à sua promulgação.

Plenário Ulysses Guimarães, em de novem-
bro de 2002. - Deputado Moreira Ferreira.

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE E DE
ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício n° 125 / 2002

Brasília, 2 de dezembro de 2002

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna De Paiva
Secretário-Geral Da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que PEC 0578/02

do Sr. Deputado MOREIRA FERREIRA E OUTROS,
que "Dispõe sobre a criação da Justiça Administrativa
Fiscal no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

187 assinaturas confirmadas;
013 assinaturas não confirmadas;
001 deputado licenciado;
007 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza

Chefe.

Proposição: PEC578/02

Autor: MOREIRA FERREIRA E OUTROS

Data de Apresentação: 27-11-02

Ementa: Dispõe sobre a criação da Justiça
Administrativa Fiscal no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas:187

Não Conferem:13

Fora do Exercício:1
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47 - EDINHO BEZ (PMDB-SC)
48 - EDIR OLIVEIRA (PTB-RS)
49 - EDMAR MOREIRA (PPB-MG)
50 - EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
51 - EDUARDO PAES (PFL-RJ)
52 - EFRAIM MORAIS (PFL-PB)
53 - ELlSEU RESENDE (PFL-MG)
54 - EMERSON KAPAZ (PPS-SP)
55 - ENIO BACCI (PDT-RS)
56 - ENIVALDO RIBEIRO (PPB-PB)
57 - ESTHER GROSSI (PT-RS)
58 - EUJÁCIO SIMÕES (PL-BA)
59 - EULER MORAIS (PMDB-GO)
60 - EURICO MIRANDA (PPB-RJ)
61 - EURípEDES MIRANDA (PDT-RO)
62 - EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO)
63 - FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA)
64 - FERNANDO CORUJA (PDT-SC)
65 - FERNANDO DINIZ (PMDB-MG)
66 - FERNANDO GABEIRA (PT-RJ)
67 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
68 - FETTER JUNIOR (PPB-RS)
69 - FLÁVIO ARNS (PT-PR)
70 - FRANCISCO GARCIA (PFL-AM)
71 - GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA)
72 - GEOVAN FREITAS (PMDB-GO)
73 - GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
74 - GILBERTO KASSAB (PFL-SP)
75 - GLYCON TERRA PINTO (PMDB-MG)
76 - GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
77 - GUSTAVO FRUET (PMDB-PR)
78 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
79 - HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG)
80 -IÉDIO ROSA (PFL-RJ)
81 -IGOR AVELlNO (PMDB-TO)
82 - JAIME MARTINS (PFL-MG)
83 - JAIR BOLSONARO (PPB-RJ)
84 - JAIR MENEGUELLI (PT-SP)
85 - JOÃO EDUARDO DADO (PDT-SP)
86 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
87 - JOÃO MATOS (PMDB-SC)
88 - JOÃO PIZZOLATTI (PPB-SC)
89 - JOÃO SAMPAIO (PDT-RJ)
90 - JOÃO TOTA (PPB-AC)
91 - JOAQUIM FRANCISCO (PFL-PE)
92 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB-BA)
93 - JORGE KHOURY (PFL-BA)
94 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES)
95 - JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (PFL-ES)
96 - JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB-PR)
97 - JOSÉ L1NHARES (PPB-CE)
98 - JOSÉ MELO (PFL-AM)

99 - JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT-SP)
100 - JOVAIR ARANTES (PSDB-GO)
101 - JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP)
102 - JUQUINHA (PL-GO)
103 - LAVOISIER MAIA (PFL-RN)
104 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE)
105 - LEUR LOMANTO (PMDB-BA)
106 - L1DIA QUINAN (PSDB-GO)
107 - L1NCOLN PORTELA (PSL-MG)
108 - LUCIANO CASTRO (PFL-RR)
109 - LUIS BARBOSA (PFL-RR)
110- LUISINHO (PPB-RJ)
111 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP)
112 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO)
113 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR)
114 - LUIZ FERNANDO (PPB-AM)
115 - MANOEL SALVIANO (PSDB-CE)
116 - MARCELO CASTRO (PMDB-PI)
117 - MÁRCIO MATOS (PTB-PR)
118 - MARCONDES GADELHA (PFL-PB)
119 - MARCOS LIMA (PMDB-MG)
120 - MÁRIO DE OLIVEIRA (PST-MG)
121 - MEDEIROS (PL-SP)
122 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
123 - MILTON MONTI (PMDB-SP)
124 - MOREIRA FERREIRA (PFL-SP)
125 - MORONI TORGAN (PFL-CE)
126 - MÚCIO SÁ (PTB-RN)
127 - MURILO DOMINGOS (PTB-MT)
128 - MUSSA DEMES (PFL-PI)
129 - NELSON MEURER (PPB-PR)
130 - NELSON PELLEGRINO (PT-BA)
131 - NELSON TRAD (PTB-MS)
132 - NILO COELHO (PSDB-BA)
133 - NILSON PINTO (PSDB-PA)
134 - NILTON BAIANO (PPB-ES)
135 - NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
136 - NORBERTO TEIXEIRA (PMDB-GO)
137 - OLlMPIO PIRES (PDT-MG)
138 - OLIVEIRA FILHO (PL-PR)
139 - OSCAR ANDRADE (PL-RO)
140 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
141 - OSVALDO REIS (PMDB-TO)
142 - PAES LANDIM (PFL-PI)
143 - PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM)
144 - PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ)
145 - PAULO MAGALHÃES (PFL-BA)
146 - PAULO OCTÁVIO (PFL-DF)
147 - PAULO ROCHA (PT-PA)
148 - PEDRO CANEDO (PSDB-GO)
149 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
150 - PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)

---_._--_._.__...-_..._-_.•,,--------_..



TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Assinaturas Repetidas

1 - EULER RIBEIRO (PFL-AM)

1 - CARLOS DUNGA (PTB-PB)
2 - DA. BEN EDITO DIAS (PPB-AP)
3 - L1NCOLN PORTELA (PSL-MG)
4 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR)
5 - MÁRIO DE OLIVEIRA (PST-MG)
6 - MUSSA DEMES (PFL-PI)
7 - PAULO MAGALHÃES (PFL-BA)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

111- ninguém será submetido a tortura nem a tra
tamento desumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sen
do vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporci
onai ao agravo, além da indenização por dano materi
al, moral ou à imagem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a
prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva;

VIII- ninguém será privado de direitos por moti
vo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou

Assinaturas que não conferem
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151 - PHILEMON RODRIGUES (PL-MG) Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
152 - PIMENTA DA VEIGA (PSDB-MG)
153 - POMPEO DE MAnOS (PDT-RS)
154 - PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP)
155 - RAFAEL GUERRA (PSDB-MG)
156 - RAIMUNDO SANTOS (PL-PA)
157 - REINALDO GRIPP (PL-RJ)
158 - RENATO VIANNA (PMDB-SC)
159 - RENILDO LEAL (PTB-PA)
160 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
161 - ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ)
162 - ROBERTO ROCHA (PSDB-MA)
163 - ROMEL ANIZIO (PPB-MG)
164 - ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)
165 - ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE)
166 - RONALDO VASCONCELLOS (PL-MG)
167 - RUBENS FURLAN (PPS-SP)
168 - SALOMÃO CRUZ (PFL-RR)
169 - SAULO PEDROSA (PSDB-BA)
170 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA)
171 - SERAFIM VENZON (PDT-SC)
172 - SÉRGIO BARROS (PSDB-AC)
173 - SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
174 - SIMÃO SESSIM (PPB-RJ)
175 - TELMA DE SOUZA (PT-SP)
176 - VALDECI PAIVA (PSL-RJ)
177 - VICENTE ARRUDA (PSDB-CE)
178 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG)
179 - VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ)
180 - WALDEMIR MOKA (PMDB-MS)
181 - WELLlNGTON DIAS (PT-PI)
182 - WERNER WANDERER (PFL-PR)
183 - WILSON CIGNACHI (PMDB-RS)
184 - XICO GRAZIANO (PSDB-SP)
185 - ZÉ íNDIO (PMDB-SP)
186 - ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA)
187 - ZILA BEZERRA (PTB-AC)

1 - CHIQUINHO FEITOSA (PSDB-CE)
2 - DELFIM NEnO (PPB-SP)
3 - EZIDIO PINHEIRO (PSB-RS)
4 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR)
5 - JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL-PE)
6 - MAGNO MALTA (PL-ES)
7 - MARCELO TEIXEIRA (PMDB-CE)
8 - MARCUS VICENTE (PPB-ES)
9 - NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
10 - OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG)
11 - REMI TRINTA (PL-MA)
12 - RICARDO FERRAÇO (PPS-ES)
13 - TADEU FILlPPELLI (PMDB-DF)



XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a au
toridade competente poderá usar de propriedade par
ticu�ar' assegurada ao proprietário indenização ulteri
or, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim defi
nida em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a
lei fixar;

XXVIII- são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz hu
manas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento
econômico das obras que criarem ou de que partici
parem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização,
bem como proteção às criações industriais, à proprie
dade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

XXX - é garantido o direito de herança;

XXXI- a sucessão de bens de estrangeiros situ
ados no País será regulada pela lei brasileira em be
nefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de
cujus";

XXXII- o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;

XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalva-
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política, salvo se as invocar para eximir-se de obriga- XXI - as entidades associativas, quando ex-
ção legal a todos imposta e recusar-se a cumprir pressamente autorizadas, têm legitimidade para re-
prestação alternativa, fixada em lei; presentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, XXII - é garantido o direito de propriedade;
artística, científica e de comunicação, independente- XXIII- a propriedade atenderá a sua função so-
mente de censura ou licença; cial;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direi
to a indenização pelo dano material ou moral decor
rente de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin
guém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desas
tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por de
terminação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das co
municações telefônicas, salvo, no último caso, por or
dem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei esta
belecer para fins de investigação criminal ou instru
ção processual penal;

XIII- é livre o exercício de qualquer trabalho, ofí
cio ou profissão, atendidas as qualificações profissio
nais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informa-
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessá
rio ao exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos ter
mos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, indepen
dentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mes
mo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autori
dade competente;

XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII- a criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio
namento;

XIX - as associações só poderão ser compulso
riamente dissolvidas ou ter suas atividades suspen
sas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro
caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compelido a associ
ar-se ou a permanecer associado;

._----------_.. __.----_._ ------_._---_._ --_ .



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56245

ção;

XLVI - a lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri,
com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida;

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o de
fina, nem pena sem prévia cominação legal;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para bene
ficiar o réu;

XLI- a lei punirá qualquer discriminação atenta
tória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLII - a prática do racismo constitui crime inafi
ançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o ter
rorismo e os definidos corno crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescrití
vel a ação de grupos armados, civis ou militares, con
tra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e
a decretação do perdimento de bens ser, nos termos
da lei, estendidas aos sucessores e contra eles exe
cutadas, até o limite do valor do patrimônio transferi
do;

das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à seguran- b) perda de bens;
ça da sociedade e do Estado; c) multa;

XXXIV - são a todos assegurados, independen- d) prestação social alternativa;
temente do pagamento de taxas: e) suspensão ou interdição de direitos;

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em XLVII - não haverá penas:
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de a) de morte, salvo em caso de guerra declarada,
poder; nos termos do art. 84, XIX;

b) a obtenção de certidões em repartições públi- b) de caráter perpétuo;
cas, para defesa de direitos e esclarecimento de situ- c) de trabalhos forçados;
ações de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Po- d) de banimento;
der Judiciário lesão ou ameaça a direito; e) cruéis;

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, XLVIII - a pena será cumprida em estabeleci-
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; mentos distintos, de acordo com a natureza do delito,

a idade e o sexo do apenado;XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exce-
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à in-

tegridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condi

ções para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação;

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, em caso de crime comum, praticado an
tes da naturalização, ou de comprovado envolvimento
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na
forma da lei;

L11 - não será concedida extradição de estran
geiro por crime político ou de opinião;

L111- ninguém será processado nem sentencia
do senão pela autoridade competente;

L1V - ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou ad
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;

LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

LVIII- o civilmente identificado não será subme
tido a identificação criminal, salvo nas hipóteses pre
vistas em lei;

L1X - será admitida ação privada nos crimes de
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;

LXI - ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autori
dade judiciária competente, salvo nos casos de trans
gressão militar ou crime propriamente militar, defini
dosem lei;



CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ
dência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

* Artigo com redação dada pela Emenda Consti
tucional nO 26, de 14/02/2000.
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lXII - a prisão de qualquer pessoa e o local lXXIII- qualquer cidadão é parte legítima para
onde se encontre serão comunicados imediatamente propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa patr~~ôni~ públic? ou de e~ti?ad,,: de que o. Esta~
por ele indicada' participe, a moralidade administrativa, ao meio ambl-

, , . . . ente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o au-
lX111 -.0 preso sera Informado de seus dIreitos, tor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judicia-

entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe as- is e do ônus da sucumbência'
segurada a assistência da família e de advogado; lXXIV - o Estado prestará assistência jurídica

lXIV - o preso tem direito à identificação dos integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório de recursos;
policial; LXXV - o Estado indenizará o condenado por

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxa- erro jud!ciário, assim como o que ficar preso além do
da pela autoridade judiciária' tempo fixado na sentença;

., , ' ., ~ lXXVI - são gratuitos para os reconhecidamen-
lXVI - mnguem sera levado a pnsao ou nela te pobres na forma da lei'

mantido, quaf~do a lei admitir a liberdade provisória, a) o 'registro civil de ~ascimento;
com ou sem lança; b) rt'd~ d 'b't

~ " ~ ., , . a ce I ao e o 10;
lXVII- nao havera pnsao cIvil por divida, salvo lXXVl1 ~ t 't ~ d h b, .. , . - sao gra UI as as açoes e a eas cor-

~ do re~ponsavel pelo~ lna~lmpl~~ento voluntan~ ,e pus e habeas data, e, na forma da lei, os atos neces-
Inescusavel de obngaçao ahmentlcla e a do deposlta- sários ao exercício da cidadania.
rio infiel; § 1°As normas definidoras dos direitos e garan-

lXVl1I - conceder-se-á habeas corpus sempre tias fundamentais têm aplicação imediata.
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer vi- § 2° Os direitos e garantias expressos nesta
olência ou coação em sua liberdade de locomoção, Constituição não excluem outros decorrentes do regi-
por ilegalidade ou abuso de poder; me e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados

lXIX - conceder-se-á mandado de segurança i~ter~acionais em que a República Federativa do Sra-

t d"t I"d rt ~ d sll seja parte.para pro eger Irei o IqUl o e ce o, nao ampara o
por habeas corpus ou habeas data, quando o res-
ponsável pela ilegalidade ou abuso de poder for auto-
ridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercí
cio de atribuições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por:

a) partido político com representação no Con
gresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funciona
mento há pelo menos um ano, em defesa dos interes-
ses de seus membros ou associados;

lXXI - conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitu-
cionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,
à soberania e à cidadania;

lXXII- conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informa

ções relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades governa
mentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou admi
nistrativo;



V - fiscalização das instituições financeiras;
VI- operações de câmbio realizadas por órgãos

e entidades da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios;

VII - compatibilização das funções das institui
ções oficiais de crédito da União, resguardadas as ca
racterísticas e condições operacionais plenas das
voltadas ao desenvolvimento regional.

Art. 163. lei complementar disporá sobre:
I - finanças públicas;

11 - dívida pública externa e interna, incluída a
das autarquias, fundações e demais entidades con
troladas pelo Poder Público;

111- concessão de garantias pelas entidades pú
blicas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívida públi-

SEÇÃO I
Normas Gerais

lEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

ca;
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1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ- Parágrafo único. Os dados divulgados pela
mara dos Deputados ou do Senado Federal; União serão discriminados por Estado e por Municí-

11 - do Presidente da República; pio; os dos Estados, por Município.

111 - de mais da metade das Assembléias legis- CAPíTULO 11
lativas das unidades da Federação, manifestando-se, Das Finanças Públicas
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° 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;

111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati-
va.

Institui o Código de Processo Civil.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TíTULO IV
Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares

da Justiça

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias CAPíTULO IV

Do Juiz

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios divulgarão, até o último dia do
mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes
de cada um dos tributos arrecadados, os recursos
recebidos, os valores de origem tributária entregues
e a entregar e a expressão numérica dos critérios de
rateio.

SEÇÃO I
Dos Poderes, dos Deveres e da

Responsabilidade do Juiz

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, competindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamen-
to;

11- velar pela rápida solução do litígio;



O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constitui
ção, e tendo em vista o disposto nos arts. 131 da lei
n° 8 213, de 24 de julho de 1991, alterada pela Medida
Provisória na 1.523-12, de 25 de setembro de 1997,
77 da lei na 9 430, de 27 de dezembro de 1996, e 1° a
4° da lei nO 9.469, de 10 de julho de 1997,

Decreta:

* Inciso IV acrescido pela Lei na 8.952, de
13-12-1994.

Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou
despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No
julgamento da lide caber-Ihe-á aplicar as normas le
gais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costu
mes e aos princípios gerais de direito.

* Artigo com redação determinada pela Lei na
5.925, de 1°de outubro de 1973.

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

Art 1° As decisões do Supremo Tribunal Federal
que fixem, de forma inequívoca e definitiva, interpre
tação do texto constitucional deverão ser uniforme
mente observadas pela Administração Pública Fede
ral direta e indireta, obedecidos aos procedimentos
estabelecidos neste Decreto.

§ 1° Transitada em julgado decisão do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, em ação direta, a decisão, do
tada de eficácia ex tunc, produzirá efeitos desde a
entrada em vigor da norma declarada inconstitucio
nal, salvo se o ato praticado com base na lei ou ato
normativo inconstitucional não mais for suscetível de
revisão administrativa ou judicial.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se,
igualmente, à lei ou ao ato normativo que tenha sua

DECRETO N° 2.346,
DE 10 DE OUTUBRO DE 1997

Consolida normas de procedimen
tos a serem observadas pela Administra·
ção Pública Federal em razão de deci
sões judiciais, regulamenta os dispositi
vos legais que menciona, e dá outras
providências.

teso
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111 - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à inconstitucionalidade proferida, incidentalmente, pelo
dignidade da justiça; Supremo Tribunal Federal, após a suspensão de sua

IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as par- execução pelo Senado Federal.
§ 3° O Presidente da República, mediante pro

posta de Ministro de Estado, dirigente de órgão inte
grante da Presidência da República ou do Advoga
do-Gerai da União, poderá autorizar a extensão dos
efeitos jurídicos de decisão proferida em caso con
creto.

Art. 1°-A. Concedida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo fede
ral, ficará também suspensa a aplicação dos atos nor
mativos regulamentadores da disposição questionada.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, relativa-
mente a matéria tributária, aplica-se o disposto no art.
151, inciso IV, da lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966, às normas regulamentares e complementares.

* Artigo acrescido pelo Decreto n° 3.001, de
26/03/1999.

Art 2° Firmada jurisprudência pelos Tribunais
Superiores, a Advocacia-Geral da União expedirá sú
mula a respeito da matéria, cujo enunciado deve ser
publicado no Diário Oficial da União, em conformida
de com o disposto no art. 43 da lei Complementar nO
73, de 10 de fevereiro de 1993.

Art 3° À vista das súmulas de que trata o artigo
anterior, o Advogado-Geral da União poderá dispen
sar a propositura de ações ou a interposição de recur
sos judiciais.

Art 4° Ficam o Secretário da Receita Federal e o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, relativamen
te aos créditos tributários, autorizados a determinar,
no âmbito de suas competências e com base em de
cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que de
clare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato nor
mativo, que:

I - não sejam constituídos ou que sejam retifica
dos ou cancelados;

11 - não sejam efetivadas inscrições de débitos
em dívida ativa da União;

111 - sejam revistos os valores já inscritos, para
retificação ou cancelamento da respectiva inscrição;

IV - sejam formuladas desistências de ações de
execução fiscal.

Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributá
rio, quando houver impugnação ou recurso ainda não
definitivamente julgado contra a sua constituição, de
vem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da
Administração Fazendária, afastar a aplicação da lei,
tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitu
cional pelo Supremo Tribunal Federal.
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Art 5° Nas causas em que a representação da brança de créditos, atualizados, de valor igualou infe-
União competir à Procuradoria-Geral da Fazenda Na- rior a R$1.000,00 (mil reais), em que interessadas es-
cional, havendo manifestação jurisprudencial reitera- sas entidades na qualidade de autoras, rés, assisten-
da e uniforme e decisões definitivas do Supremo Tri- tes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas
bunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em § 1° Quando a causa envolver valores superio-
suas respectivas áreas de competência, fica o Procu- res ao limite fixado no caput , o acordo ou a transação,
rador-Geral da Fazenda Nacional autorizado a decla- sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expres-
rar, mediante parecer fundamentado, aprovado pelo sa autorização do Ministro de Estado ou do titular de
Ministro de Estado da Fazenda, as matérias em rela- Secretaria da Presidência da República a cuja área
ção às quais é de ser dispensada a apresentação de de competência estiver afeto o assunto no caso da
recursos. União, ou da autoridade máxima da autarquia, da fun-

Art 6° O Instituto Nacional do Seguro Social - dação ou da empresa pública.
INSS poderá ser autorizado pelo Ministro de Estado
da Previdência e Assistência Social, ouvida a Consul- § 2° Não se aplica o disposto neste artigo às ca-
toria Jurídica, a desistir ou abster-se de propor ações usas relativas ao patrimônio imobiliário da União e às
e recursos em demandas judiciais sempre que a ação de natureza fiscal.
versar matéria sobre a qual haja declaração de in- Art 8° O Advogado-Geral da União e os dirigen-
constitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal tes máximos das autarquias, fundações ou empresas
Federal - STF, súmula ou jurisprudência consolidada públicas federais poderão autorizar a realização de
do STF ou dos tribunais superiores. acordos, homologáveis pelo Juízo, nos autos dos pro-

§ 1° Na hipótese prevista no caput , o Ministro de cessos ajuizados por essas entidades, para o recebi-
Estado da Previdência e Assistência Social poderá mento de débitos de valores não superiores a
determinar que os órgãos administrativos procedam à R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), em parcelas men-
adequação de seus procedimentos à jurisprudência sais e sucessivas até o máximo de trinta, observado o
do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superi- disposto no § 2° do artigo anterior.

ores. § 1° O saldo devedor será atualizado pelo índice
§ 2° O Ministro de Estado da Previdência e de variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR),

Assistência Social, relativamente aos créditos previ- e sobre o valor da prestação mensal incidirão juros à
denciários, com base em lei ou ato normativo federal taxa de doze por cento ao ano.
declarado inconstitucional por decisão definitiva do § 20 Deixada de cumprir qualquer parcela, pelo
Supremo Tribunal Federal, em ação processada e jul-

prazo de trinta dias, instaurar-se-á o processo de exe
gada originariamente ou mediante recurso extraordi-
nário, conforme o caso, e ouvida a Consultoria Jurídi- cução ou nele se prosseguirá, pelo saldo.
ca, poderá autorizar o INSS a: Art 9° As autoridades indicadas no caput do arti-

a) não constituí-los ou, se constituídos, revê-los, go anterior poderão concordar com pedido de desis-
para a sua retificação ou cancelamento; tência da ação, nas causas de quaisquer valores,

b) não inscrevê-los em dívida ativa ou, se inscri- desde que o autor renuncie expressamente ao direito
tos, revê-los, para a sua retificação ou cancelamento; sobre que se funda a ação, ressalvadas as de nature

za fiscal, em que a competência será da Procurado-
c) abster-se de interpor recurso judicial ou a de- ria-Geral da Fazenda Nacional.

sistir de ação de execução fiscal.

CAPíTULO 11
Das Disiposições Especiais

Art 7° O Advogado-Geral da União e os dirigen
tes máximos das autarquias, das fundações e das
empresas públicas federais poderão autorizar a reali
zação de acordos ou transações, em juízo, para ter
minar o litígio, nas causas de valor até R$50.000,00
(cinqüenta mil reais), a não-propositura de ações e a
não-interposição de recursos, assim como requeri
mento de extinção das ações em curso ou de desis
tência dos respectivos recursos judiciais, para a co-

CAPíTULO 111
Das Disposições Finais

Art 10. Ao fim de cada trimestre, os órgãos e as
entidades da Administração Pública Federal direta e
indireta encaminharão ao Ministro de Estado da Justi
ça, com cópias para o Ministro de Estado Chefe da
Casa Civil da Presidência da República e para o
Advogado-Geral da União, relatório circunstanciado
sobre a fiel execução deste Decreto.

Art 11. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.



lEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefíci
os da Previdência Social, e dá outras
Providências.
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Art 12. Ficam revogados os Decretos nOs mites definidos pelo Conselho Nacional de Previdên-
73.529, de 21 de janeiro de 1974, 1.601, de 23 de cia Social - CNPS.
agosto de 1995, e 2.194, de 7 de abril de 1997. § 1° Os valores, a partir dos quais se exigirá a

Brasília, 10 de outubro de 1997; 176° da Inde- anuência do Procurador-Geral ou do presidente do
pendência e 109° da República. - FERNANDO INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS,
HENRIQUE CARDOSO, Iris Rezende, Pedro Malan, através de resolução própria.
Reinhold Stephanes, Clovis de Barros Carvalho. § 2° Até que o CNPS defina os valores mencio-

nados neste artigo, deverão ser submetidos à anuên
cia prévia do Procurador-Geral ou do presidente do
INSS a formalização de desistência ou transigência
judiciais, quando os valores, referentes a cada segu
rado considerado separadamente, superarem, res
pectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta) vezes o teto do
salário-de-benefício.

TíTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 131. O Ministro da Previdência e Assistên
cia Social poderá autorizar o INSS a formalizar a de
sistência ou abster-se de propor ações e recursos em
processos judiciais sempre que a ação versar matéria
sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, sú
mula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tri
bunais superiores.

* Artigo com redação dada pela Lei n° 9.528, de
10-12-1997.

Parágrafo único. O Ministro da Previdência e
Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a
administração previdenciária federal, relativamente
aos créditos previdenciários baseados em dispositivo
declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, possa:

a) abster-se de constituí-los;

b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de
ofício, quando houverem sido constituídos anterior
mente, ainda que inscritos em dívida ativa;

c) formular desistência de ações de execução
fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recur
sos de decisões judiciais.

* § único e alíneas acrescidos pela Lei nO 9.528,
de 10-12-1997.

Art. 132. A formalização de desistência ou tran
sigência judiciais, por parte de procurador da Previ
dência Social, será sempre precedida da anuência,
por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional
de Seguro Social-INSS, ou do presidente desse ór
gão, quando os valores em litígio ultrapassarem os li-

lEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a Legislação Tributária
Federal, as Contribuições para a Seguri
dade Social, o Processo Administrativo
de Consulta e dá outras providências.

CAPíTULO I
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

SEÇÃO I
Apuração da Base de Cálculo

Período de Apuração Trimestral

Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o
imposto de renda das pessoas jurídicas será deter
minado com base no lucro real, presumido, ou arbi
trado, por períodos de apuração trimestrais, encer
rados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de se
tembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
observada a legislação vigente, com as alterações
desta lei.

§ 1° Nos casos de incorporação, fusão ou cisão,
a apuração da base de cálculo e do imposto de renda
devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da lei nO 9.249, de 26 de dezem
bro de 1995.

§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encer
ramento da liquidação, a apuração da base de cálculo
e do imposto devido será efetuada na data desse
evento.

Pagamento por Estimativa

Art. 2° A pessoa jurídica, sujeita a tributação
com base no lucro real poderá optar pelo pagamen
to do imposto, em cada mês, determinado sobre
base de cálculo estimada, mediante a aplicação, so
bre a receita bruta auferida mensalmente, dos per-



Regulamenta o Disposto no Inciso
VI do art. 4 da Lei Complementar n° 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 Judiciá
ria; Revoga a Lei n° 8.197, de 27 de junho
de 1991, e a Lei n° 9.081, de 19 de julho
de 1995, e dá outras providências.

Art. 1° O Advogado-Geral da União e os diri
gentes máximos das autarquias, das fundações e
das empresas públicas federais poderão autorizar
a realização de acordos ou transações, em juízo,
para terminar o litígio, nas causas de valor até
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a não-propositu
ra de ações e a não-interposição de recursos, assim
como requerimento de extinção das ações em curso
ou de desistência dos respectivos recursos judiciais,
para cobrança de créditos, atualizados, de valor
igualou inferior a R$1.000,00 (mil reais), em que in
teressadas essas entidades na qualidade de auto
ras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições
aqui estabelecidas.

§ 1° Quando a causa envolver valores superio
res ao limite fixado no "caput", o acordo ou a transa
ção, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e ex
pressa autorização do Ministro de Estado ou do titular
da Secretaria da Presidência da República a cuja
área de competência estiver afeto o assunto, no caso
da União, ou da autoridade máxima da autarquia, da
fundação ou da empresa pública.

§ 2° Não se aplica o disposto neste artigo às ca
usas relativas ao patrimônio imobiliário da União.

Art. 2° O Advogado-Geral da União e os dirigen
tes máximos das autarquias, fundações ou empresas
públicas federais poderão autorizar a realização de
acordos, homologáveis pelo Juízo, nos autos dos pro-

CAPíTULO V
Disposições Gerais
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centuais de que trata o art. 15 da Lei nO 9.249, de 26 . ~I~ -.f?rmular desistência d~ açõe~ de execução
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ fiscal Ja aJUI.z~da~, b~f!l ~omo deixar de Interpor recur-
1° e 2° do art. 29 e nos artigos 30 a 32, 34 e 35 da sos de declsoes JudiciaiS.
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alte- SEÇÃO XI
rações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995. Juros sobre o Capital Próprio

§ 1° O imposto a ser pago mensalmente na for-
ma deste artigo será determinado mediante a aplica- Art. 78. O § 1° do art. 9° da Lei n° 9.249, de 26 de
ção, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte
por cento. redação:

§ 2° A parcela da base de cálculo, apurada men- .
salmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil rea- .

is) ficará sujeita a incidência de adicional de imposto LEI N° 9.469, DE 10 DE JULHO DE 1997
de renda à alíquota de dez por cento.

§ 3° A pessoa jurídica que optar pelo pagamento
do imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro
real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipó
teses de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo anterior.

§ 4° Para efeito de determinação do saldo do im
posto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:

I - dos incentivos fiscais de dedução do impos
to, observados os limites e prazos fixados na legisla
ção vigente, bem como o disposto no § 4° do art. 3 da
lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995;

11 - dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da explora
ção;

111 - do imposto de renda pago ou retido na fon
te, incidente sobre receitas computadas na determi
nação do lucro real;

IV - do imposto de renda pago na forma deste
artigo.

SEÇÃO X
Dispositivo Declarado Inconstitucional

Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a dis
ciplinar as hipóteses em que a administração tributá
ria federal, relativamente aos créditos tributários ba
seados em dispositivo declarado inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pos
sa:

I - abster-se de constituí-los;
11 - retificar o seu valor ou declará-los extintos,

de ofício, quando houverem sido constituídos anteri
ormente, ainda que inscritos em dívida ativa;
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cessos ajuizados por essas entidades, para o paga
mento de débitos de valores não superiores a
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), em parcelas men
sais e sucessivas até o máximo de trinta.

§ 1° O saldo devedor da dívida será atualizado
pelo índice de variação da Unidade Fiscal de Refe
rência (UFIR), e sobre o valor da prestação mensal in
cidirão os juros à taxa de doze por cento ao ano.

§ 2° Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo de
trinta dias, instaurar-se-á o processo de execução ou
nele prosseguir-se-á, pelo saldo.

Art. 3° As autoridades indicadas no "caput" do
art. 1° poderão concordar com pedido de desistência
da ação, nas causas de quaisquer valores, desde que
o autor renuncie expressamente ao direito sobre que
se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Pro
cesso Civil).

Art. 4° Não havendo Súmula da Advocacia-Ge
rai da União (Artigos 4°, inciso XII, e 43, da lei Com
plementar nO 73, de 1993), o Advogado-Geral da
União poderá dispensar a propositura de ações ou a
interposição de recursos judiciais quando a contro
vérsia jurídica estiver sendo iterativamente decidida
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais Su
periores.

Art. 5° A União poderá intervir nas causas em
que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fun
dações públicas, sociedades de economia mista e
empresas públicas federais.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito
público poderão, nas causas cuja decisão possa ter
reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômi
ca, intervir, independentemente da demonstração
de interesse jurídico, para esclarecer questões de
fato e de direito, podendo juntar documentos e me
moriais reputados úteis ao exame da matéria e, se
for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas
partes.

DECRETO N° 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972

Dispõe sobre o Processo Adminis
trativo Fiscal e dá outras Providências.

Disposição Preliminar

Art. 1° Este Decreto rege o processo adminis
trativo de determinação e exigência dos créditos tri
butários da União e o de consulta sobre a aplicação
da legislação tributária federal.

CAPíTULO I
Do Processo Fiscal

SEÇÃO I
Dos Atos e Termos Processuais

Art. 2° Os atos e termos processuais, quando a
lei não prescrever forma determinada, conterão so
mente o indispensável à sua finalidade, sem espaço
em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas
não ressalvadas.

Art. 3° A autoridade local fará realizar, no prazo
de 30 (trinta) dias, os atos processuais que devam ser
praticados em sua jurisdição, por solicitação de outra
autoridade preparadora ou julgadora.

Art. 4° Salvo disposição em contrário, o servidor
executará os atos processuais no prazo de 8 (oito)
dias.

PORTARIA MF N° 103, DE 23 DE ABRil DE 2002

Altera o Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fis
cais.

O Ministro de Estado da Fazenda, Interino, no
uso das atribuições previstas no art. 87, parágrafo
único, incisos 11 e IV, da Constituição Federal e tendo
em vista o disposto nos arts. 4° e 5° do Decreto n°
2.346, de 10 de outubro de 1997, no art. 2° do Decreto
n° 2.562, de 27 de abril de 1998 e no art. 3° do Decre
to n° 3.440, de 25 de abril de 2000, resolve:

Art. 1° Alterar os arts. 19 e 21 do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
aprovado pela Portaria MF n° 55, de 16 de março de
1998, Anexo I, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 19 ..
§ 3° A pauta será publicada também na página

dos Conselhos de Contribuintes, na internet, obser
vada a antecedência fixada no caput." (AC)

"Art. 21 ..
11- ao recorrente, ao interessado ou sujeito pas

sivo, ou seu representante legal, e ao Procurador da
Fazenda Nacional, se desejarem fazer sustentação
oral, por quinze minutos, prorrogáveis por igual perío
do; e (NR)

Art. 2° Acrescentar, ao Regimento Interno refe
rido no art. 1°, o art. 22A, com a seguinte redação:

"Art. 22-A. No julgamento de recurso voluntá
rio, de ofício ou especial, fica vedado à Câmara Su-



XIII - bagagem;
"Art .

rio:
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perior de Recursos Fiscais afastar a aplicação, em (PIS/Pasep), para o Financiamento da Seguridade
virtude de inconstitucionalidade, de tratado, acordo Social (Cofins), e para o Fundo de Investimento Soci-
internacional, lei ou ato normativo em vigor. ai (Finsocial), quando suas exigências não estejam

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se lastreadas, no todo ou em parte, em fatos cuja apura-
aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ção serviu para determinar a prática de infração a dis-
ou ato normativo: positivos legais do Imposto sobre a Renda; (NR)

I - que já tenha sido declarado inconstitucional IV - Contribuição Provisória sobre Movimenta-
pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta, após ção ou Transmissã~ de Valores e de Créditos e de Di-
a publicação da decisão, ou pela via incidental, após a reitos de Natureza Financeira (CPMF). (NR)
publicação da Resolução do Senado Federal que Parágrafo único.
suspender a execução do ato; 11- restituição ou compensação dos impostos e

11 - objeto de decisão proferida em caso concre- contribuições relacionados nos incisos de I a IV; e
to cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido auto-
rizada pelo Presidente da República;

111- que embasem a exigência de crédito tributá-

a) cuja constituição tenha sido dispensada por
ato do Secretário da Receita Federal; ou

b) objeto de determinação, pelo Procurador-Ge
rai da Fazenda Nacional, de desistência de ação de
execução fiscal."

Art. 3° Alterar o § 2° do art. 37 do Regimento re
ferido no art. 1°, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 37 .
§ 2° Sob pena de nulidade, os Procuradores da

Fazenda Nacional credenciados serão intimados dos
despachos relativos aos embargos e à admissibilida
de de recurso especial e dos acórdãos contrários ao
interesse da Fazenda Nacional."(NR)

Art. 4° Acrescentar o §8° ao art. 2° do Regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, aprovado pela Portaria MF n° 55, de 16
de março de 1998, Anexo 11:

"Art. 2°.
§ 8° No caso de vacância ou de licença de Con

selheiro, um dos suplentes será designado titular pro
tempore da respectiva Câmara, enquanto durar a va
cância ou a licença." (AC)

Art. 5° Acrescentar o artigo 22A ao Regimento
referido no art.4° e alterar seus arts. 8°, 9°,19,27,36
e 44, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8° ..
I - Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI), inclusive adicionais e empréstimos compulsóri
os a ele vinculados, exceto o IPI cujo lançamento de
corra de classificação de mercadorias; (NR)

XIV - Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples); (NR)

XV - Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR); (AC)

XVI-IPI cujo lançamento decorra de classifica
ção de mercadorias; (AC)

XVII - tributos e empréstimos compulsórios e
matéria correlata não incluídos na competência julga
dora dos demais Conselhos. (AC)

"Art. 19.
§ 3° A pauta será publicada também na página

dos Conselhos de Contribuintes, na internet, obser
vada a antecedência fixada no caput." (AC)

"Art. 22-A. No julgamento de recurso voluntário,
de ofício ou especial, fica vedado aos Conselhos de
Contribuintes afastar a aplicação, em virtude de in
constitucionalidade, de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo em vigor.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:

I - que já tenha sido declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta, após
a publicação da decisão, ou pela via incidental, após a
publicação da Resolução do Senado Federal que
suspender a execução do ato;

11 - objeto de decisão proferida em caso concre
to cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido auto
rizada pelo Presidente da República;

III - que embasem a exigência de crédito tributá-
rio:

111 - Contribuições para o Programa de Integra
ção Social e de Formação do Servidor Público

a) cuja constituição tenha sido dispensada por
ato do Secretário da Receita Federal; ou
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b) objeto de determinação, pelo Procurador-Ge- 1- elaborar relatórios sobre os julgamentos que
ral da Fazenda Nacional, de desistência de ação de houver acompanhado;
execução fiscal." 11- subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacio-

"Art. 27. nal com as informações necessárias à defesa dos
§ 2° O despacho do Presidente, após a audiên- créditos tributários;

cia do Relator ou de um Conselheiro designado, na 111- propor, à Cofis ou à Coana, medidas para o
impossibilidade daquele, se necessária, será definiti- aperfeiçoamento das normas e procedimentos relati-
vo se declarar improcedentes as alegações suscita- vos aos tributos e contribuições administrados pela
das, sendo submetido à deliberação da Câmara em Secretaria da Receita Federal.
caso contrário. Parágrafo único. O oferecimento de subsídios

......................................................................... de que trata o inciso 11 poderá ser realizado, por solici-
"Art. 36. tação de Procurador da Fazenda Nacional, na forma
Parágrafo único. Os Procuradores da Fazenda de assistência no curso do julgamento.

Nacional credenciados na Câmara Superior de Re- Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de
cursos Fiscais serão intimados dos recursos voluntá- sua publicação. - Everardo Maciel.

rios interpostos pelos sujeitos passivos para oferecer MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.523-13,
contra-razões, no prazo de trinta dias." (NR) DE 23 DE OUTUBRO DE 1997

"Art. 44. (Convertida na Lei n° 9.528,
§ 2° Sob pena de nulidade, os Procuradores da de 10 de dezembro de 1997)

Fazenda Nacional credenciados serão intimados dos
despachos relativos aos embargos e à admissibilida- Altera dispositivos das Leis nOs
de de recurso especial e dos acórdãos contrários ao 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
interesse da Fazenda Nacional."(NR) 1991, e dá outras providências.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de O Presidente da República, no uso da atribui-
sua publicação no Diário Oficial da União. ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a

Art. 7° Ficam revogados os incisos V a VII do art. seguinte Medida Provisória, com força da lei:
8° do Regimento Interno dos Conselhos de Contribu- Art 1° Ficam restabelecidos os arts. 34, 35 e 98,
intes do Ministério da Fazenda aprovado pela Portaria
MF ° d d d 199 A 11 E e alterados os arts. 12,22,25,28, 29, 30, 31,38,39,

n 55, e 16 e março e 8, nexo .- verar- 45,47,55,69,94 e 97 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
do Maciel.

de 1991, com a seguinte redação:
PORTARIA SRF N° 1.024, "Art.12 ..

dE 22 DE AGOSTO DE 2002

Disciplina o acompanhamento do julgamento de
processos administrativos-fiscais nos Conselhos de
Contribuintes e na Câmara Superior de Recursos Fis
cais.

O Secretário da Receita Federal, no uso de suas
atribuições, resolve:

Art. 1° O julgamento de processos administrati
vos-fiscais, no âmbito dos Conselhos de Contribuin
tes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, será
acompanhado por Auditores-Fiscais da Receita Fe
deral (AFRF) em atividade nas áreas de fiscalização
de tributos e contribuições internos ou aduaneiros.

Parágrafo único. OsAFRF referidos no caput se
rão designados, conforme o caso, mediante ato da
Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) e da Co
ordenação-Gerai de Administração Aduaneira (Coa
na).

Art. 2° Incumbe aos AFRF referidos no art. 1°:

V - ..

b) pessoa física, proprietária ou não, que explo
ra atividade de extração mineral- garimpo -, em ca
ráter permanente ou temporário, diretamente ou por
intermédio de propostos, com ou sem a auxílio de em
pregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não contínua.

"Art.22 .

II - para o financiamento dos benefícios conce
didos em razão do grau de incidência de capacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do traba
lho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes
percentuais, sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas, no do mês, aos segurados emprega
dos e trabalhadores avulsos:



Sala das Sessões, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Ricarte de Freitas.
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2° Para os fins desta Lei, integram a remunera- gresso Nacional, fórum democrático por excelência
ção os abonos de qualquer espécie ou natureza, bem onde todas as partes podem fazer-se ouvir. Por estas
como as parcelas denominadas indenizatórias pagas razões, propõe-se a presente emenda à Constituição,
ou creditadas a qualquer título, inclusive em razão da para a qual contamos com o apoio dos eminentes Pa-
rescisão do contrato de trabalho, ressalvado o dispos- res.
to no § 9° do art. 28.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 579, DE 2002

(Do Sr. Ricarte de Freitas e outros)

Dá nova redação ao parágrafo 1° do
Artigo 231 da Constituição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição n° 215, de 2000)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Artigo único. O § 1° do art. 231 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 231 .
§ 1° São terras tradicionalmente ocu

padas pelos índios as por eles habitadas em
caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais ne
cessários ao seu bem-estar e as necessári
as à sua reprodução física e cultural, segun
do seus usos, costumes e tradições, deven
do a sua demarcação ser submetida à apro
vação do Congresso Nacional.".

Justificação

Não obstante as alterações introduzidas no pro
cedimento demarcatório das terras indígenas pelo
Decreto n° 1.775/96, percebe-se pela persistência
dos conflitos e de situações que menoscabam os di
reitos adquiridos de terceiros de boa fé que o Executi
vo Federal, através da Fundação Nacional do índio,
continua a efetivar as demarcações de modo autoritá
rio.

Entende-se de que nada vale demarcar as ter
ras indígenas se as demarcações criam impasses
que, ao final de tudo, as tornam questionáveis e juridi
camente frágeis. Trata-se, nestas situações que conti
nuam a ser maioria, de uma falsa proteção dos direi
tos indígenas e de um inaceitável descaso pelos direi
tos de outrem.

Não vemos outra forma de solucionar a questão
senão submetendo as demarcações ao crivo do Con-

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE E DE
ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício n° 126 / 2002

Brasília, 2 de dezembro de 2002

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

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado RICARTE
DE FREITAS E OUTROS, que "Dá nova redação ao §
10 art. 231 da Constituição Federal", contém número
suficiente de signatários, constando a referida propo
sição de:

171 assinaturas confirmadas;
016 assinaturas não confirmadas;
004 deputados licenciados;
033 assinaturas repetidas;
001 assinatura ilegível.

Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

Proposição: PEC n° 579/02

Autor: RICARTE DE FREITAS E OUTROS

Data de Apresentação: 27-11-02

Ementa: Dá nova redação ao § 10 art. 231 da
Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas: 171
Não Conferem: 16
Fora do Exercício: 4
Repetidas: 33
Ilegíveis: 1
Retiradas: O
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Assinaturas Confirmadas

1 - ABELARDO LUPION (PFL-PR)
2 - ALMEIDA DE JESUS (PL-CE)
3 - ALMERINDA DE CARVALHO (PPB-RJ)
4 - ALMIR SÁ (PPB-RR)
5 - ANGELA GUADAGNIN (PT-SP)
6 -ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (PFL-SC)
7 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP)
8 - ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-SP)
9 - ANTÔNIO DO VALLE (PMDB-MG)
10 - ARACELY DE PAULA (PFL-MG)
11 - ARMANDO ABíLlO (PSDB-PB)
12 - AROLDO CEDRAZ (PFL-BA)
13 - ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
14 - ÁTILA LINS (PFL-AM)
15 - ÁTILA LIRA (PSDB-PI)
16 - B. SÁ (PSDB-PI)
17 - BISPO RODRIGUES (PL-RJ)
18 - CABO JÚLIO (PST-MG)
19 - CANDINHO MATTOS (PSDB-RJ)
20 - CARLOS ALBERTO ROSADO (PFL-RN)
21 - CARLOS MELLES (PFL-MG)
22 - CELCITA PINHEIRO (PFL-MT)
23 - CELSO RUSSOMANNO (PPB-SP)
24 - CESAR BANDEIRA (PFL-MA)
25 - CHICO DA PRINCESA (PSDB-PR)
26 - CLEUBER CARNEIRO (PFL-MG)
27 - CRESCÊNCIO PEREIRA JA. (PFL-CE)
28 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG)
29 - DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB)
30 - DANILO DE CASTRO (PSDB-MG)
31 - DARCI COELHO (PFL-TO)
32 - DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS)
33 - DILCEU SPERAFICO (PPB-PR)
34 - DR. BENEDITO DIAS (PPB-AP)
35 - DA. HÉLIO (PDT-SP)
36 - DUILlO PISANESCHI (PTB-SP)

37 - EDIR OLIVEIRA (PTB-RS)
38 - EDMAR MOREIRA (PPB-MG)
39 - EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
40 - EDUARDO PAES (PFL-RJ)
41 - EDUARDO SEABRA (PTB-AP)
42 - ELCIONE BARBALHO (PMDB-PA)
43 - ELlSEU RESENDE (PFL-MG)
44 - ENIO BACCI (PDT-RS)
45 - ENIVALDO RIBEIRO (PPB-PB)
46 - ESTHER GROSSI (PT-RS)
47 - EULER MORAIS (PMDB-GO)

48 - EURípEDES MIRANDA (PDT-RO)
49 - EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO)
50 - FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA)
51 - FERNANDO DINIZ (PMDB-MG)
52 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
53 - FETTER JUNIOR (PPB-RS)
54 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR)
55 - FREIRE JÚNIOR (PMDB-TO)
56 - GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
57 - GESSIVALDO ISAIAS (PMDB-PI)
58 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL)
59 - HAROLDO LIMA (PCdoB-BA)
60 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
61 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN)
62 - HERÁCLITO FORTES (PFL-PI)
63 - HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG)
64 -IÉDIO ROSA (PFL-RJ)
65 -INALDO LEITÃO (PSDB-PB)
66 - JAIME MARTINS (PFL-MG)
67 - JAIR BOLSONARO (PPB-RJ)
68 - JAIR MENEGUELLI (PT-SP)
69 - JOÃO CASTELO (PSDB-MA)
70 - JOÃO COSER (PT-ES)
71 - JOÃO MAGNO (PT-MG)
72 - JOÃO PIZZOLATTI (PPB-SC)
73 - JOÃO SAMPAIO (PDT-RJ)
74 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB-BA)
75 - JORGE KHOURY (PFL-BA)
76 - JOSÉ BORBA (PMDB-PR)
77 - JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (PFL-ES)
78 - JOSÉ CHAVES (PMDB-PE)
79 - JOSÉ DE ABREU (PTN-SP)
80 - JOSÉ LOURENÇO (PMDB-BA)
81 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB-PE)
82 - JOSÉ PRIANTE (PMDB-PA)
83 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL)
84 - JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP)
85 - LAíRE ROSADO (PMDB-RN)
86 - LAURA CARNEIRO (PFL-RJ)
87 - LAVOISIER MAIA (PFL-RN)
88 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE)
89 - LEUR LOMANTO (PMDB-BA)
90 - L1DIA QUINAN (PSDB-GO)
91 - L1NCOLN PORTELA (PSL-MG)
92 - LUCI CHOINACKI (PT-SC)
93 - LUIS BARBOSA (PFL-RR)
94 - LUISINHO (PPB-RJ)
95 - LUIZ RIBEIRO (PSDB-RJ)
96 - LUIZ SÉRGIO (PT-RJ)
97 - MARCELO CASTRO (PMDB-PI)

,------_..__.,,~._.,,",.,.,"'~,,_ .._,.,,-,_.,,'_.,-,----
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98 - MÁRCIO MATOS (PTB-PR)
99 - MARCONDES GADELHA (PFL-PB)
100 - MARCOS CINTRA (PFL-SP)
101 - MARCOS DE JESUS (PL-PE)
102 - MARCUS VICENTE (PPB-ES)
103 - MARIA ABADIA (PSDB-DF)
104 - MÁRIO DE OLIVEIRA (PST-MG)
105 - MAURO LOPES (PMDB-MG)
106 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
107 - MILTON MONTI (pMDB-SP)
108 - MOACIR MICHELETTO (PMDB-PR)
109 - MORONI TORGAN (PFL-CE)
110 - MUSSA DEMES (PFL-PI)
111 - NAIR XAVIER LOBO (PMDB-GO)
112 - NELSON MEURER (PPB-PR)
113 - NEUTON LIMA (PFL-SP)
114 - NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
115 - NORBERTO TEIXEIRA (PMDB-GO)
116 - ODíLlO BALBINOTTI (PSDB-PR)
117 - OLAVO CALHEIROS (PMDB-AL)
118 - OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG)
119 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR)
120 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
121 - OSVALDO REIS (PMDB-TO)
122 - PAES LANDIM (PFL-PI)
123 - PASTOR AMARILDO (PPB-TO)
124 - PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM)
125 - PAULO BRAGA (PFL-BA)
126 - PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ)

127 - PAULO GOUVÊA (PFL-SC)
128 - PAULO JOSÉ GOUVÊA (PL-RS)
129 - PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)
130 - PAULO MAGALHÃES (PFL-BA)
131 - PAULO MARINHO (PFL-MA)
132 - PAULO ROCHA (PT-PA)
133 - PEDRO CANEDO (PSDB-GO)
134 - PEDRO CELSO (PT-DF)
135 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
136 - PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
137 - RAFAEL GUERRA (PSDB-MG)
138 - RENATO VIANNA (PMDB-SC)
139 - RICARDO BERZOINI (PT-SP)
140 - RICARDO RIQUE (PSDB-PB)
141 - RICARTE DE FREITAS (PSDB-MT)
142 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
143 - ROBERTO ARGENTA (PHS-RS)
144 - ROBERTO BRANT (PFL-MG)
145 - ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ)
146 - ROLAND LAVIGNE (PMDB-BA)
147 - ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)

148 - ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE)
149 - RONALDO CAIADO (PFL-GO)
150 - RONALDO VASCONCELLOS (PL-MG)
151 - RUBENS BUENO (PPS-PR)
152 - RUBENS FURLAN (PPS-SP)
153 - SALATIEL CARVALHO (PMDB-PE)
154 - SALVADOR ZIMBALDI (PSDB-SP)
155 - SARAIVA FELIPE (PMDB-MG)
156 - SAULO PEDROSA (PSDB-BA)
157 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA)
158 - SERAFIM VENZON (PDT-SC)
159 - SÉRGIO BARCELLOS (PFL-AP)
160 - SÉRGIO CARVALHO (PSDB-RO)
161 - SEVERINO CAVALCANTI (PPB-PE)
162 - SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG
163 - SILAS CÂMARA (PTB-AM)
164 - SIMÃO SESSIM (PPB-RJ)
165 - VADÃO GOMES (PPB-SP)
166 - VALDECI PAIVA (PSL-RJ)
167 - VITTORIO MEDIOLl (PSDB-MG)
168- WIGBERTO TARTUCE (PPB-DF)
169 - XICO GRAZIANO (PSDB-SP)
170 - ZÉ íNDIO (PMDB-SP)
171 - ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA)

Assinaturas que não conferem

1 - ALEX CANZIANI (PSDB-PR)
2 - DR. ANTONIO CRUZ (PMDB-MS)
3 - DR. HELENO (PSDB-RJ)
4 - EMERSON KAPAZ (PPS-SP)
5 - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
6 - FERNANDO FERRO (PT-PE)
7 - FRANCISTÔNIO PINTO (PFL-BA)
8 - GILBERTO KASSAB (PFL-SP)
9 - GLYCON TERRA PINTO (PMDB-MG)
10- MICHEL TEMER (PMDB-SP)
11 - NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
12 - REMI TRINTA (PL-MA)
13 - RENILDO LEAL (PTB-PA)
14 - RODRIGO MAIA (PFL-RJ)
15 - SOCORRO GOMES (PCdoB-PA)
16 - ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB-GO)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE)
2 - AYRTON XERÊZ (PFL-RJ)
3 - GENÉSIO BERNARDINO (PMDB-MG)
4 - URSICINO QUEIROZ (PFL-BA)

Assinaturas Repetidas

1 - ALMERINDA DE CARVALHO (PPB-RJ)
2 - ARMANDO ABíuo (PSDB-PB)
3 - AROLDO CEDRAZ (PFL-BA)
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4 - ÁTILA LINS (PFl-AM)
5 - BISPO RODRIGUES (Pl-RJ)
6 - BISPO RODRIGUES (Pl-RJ)
7 - CARLOS MEllES (PFl-MG)
8 - CELSO RUSSOMANNO (PPB-SP)
9 - DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB)
10 - EDIR OLIVEIRA (PTB-RS)
11 - ENIO BACCI (PDT-RS)
12 - ENIVAlDO RIBEIRO (PPB-PB)
13 - ENIVAlDO RIBEIRO (PPB-PB)
14 - EULER MORAIS (PMDB-GO)
15 - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
16 - EURípEDES MIRANDA (PDT-RO)
17 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
18 - GESSIVAlDO ISAIAS (PMDB-PI)
19 - JORGE KHOURY (PFl-BA)
20 - JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (PFl-ES)
21 - MÁRIO DE OLIVEIRA (PST-MG)
22 - NEUTON LIMA (PFl-SP)
23 - NORBERTO TEIXEIRA (PMDB-GO)
24 - OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG)
25 - OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG)
26 - PASTOR AMARllDO (PPB-TO)
27 - PAULO BRAGA (PFl-BA)
28 - PAULO GOUVÊA (PFl-SC)
29 - PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
30 - RICARDO RIQUE (PSDB-PB)
31 - ROMMEl FEIJÓ (PSDB-CE)
32 - SÉRGIO BARCEllOS (PFl-AP)
33 - ZÉ íNDIO (PMDB-SP)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
li - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VIII
Dos índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga
nização social, costumes, línguas, crenças e tradi
ções, e os direitos originários sobre as terras que tra
dicionalmente ocupam, competindo à União demar
cá-Ias, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1° São terras tradicionalmente ocupadas pe
los índios as por eles habitadas em caráter perma
nente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambi
entais necessários a seu bem-estar e as necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.



DECRETO N° 1.775, DE 8 DE JANEIRO DE 1996

O Presidente da República , no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vis
ta o disposto no art. 231, ambos da Constituição, e no
art. 2°, inciso IX da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro
de 1973,

Decreta:
Art. 1° As terras indígenas, de que tratam o art.

17, I, da Lei n° 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o
art. 231 da Constituição, serão administrativamente
demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão
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§ 2° As terras tradicionalmente ocupadas pelos federal de assistência ao índio, de acordo com o dis-
índios destinam-se a sua posse permanente, caben- posto neste Decreto.
do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos Art. 2° A demarcação das terras tradicionalmen-
rios e dos lagos nelas existentes. te ocupadas pelos índios será fundamentada em tra-

§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos, in- balhos desenvolvidos por antropólogo de qualificação
cluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a la- reconhecida, que elaborará, em prazo fixado na por-
vra das riquezas minerais em terras indígenas só po- taria de nomeação baixada pelo titular do órgão fede-
dem ser efetivados com autorização do Congresso ral de assistência ao índio, estudo antropológico de
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, fican- identificação.
do-lhes assegurada participação nos resultados da § 1° O órgão federal de assistência ao índio de-
lavra, na forma da lei. signará grupo técnico especializado, composto prefe-

§ 4° As terras de que trata este artigo são inalie- rencialmente por servidores do próprio quadro funcio-
náveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, im- nal, coordenado por antropólogo, com a finalidade de
prescritíveis. realizar estudos complementares de natureza

§ 5° É vedada a remoção dos grupos indígenas e~no-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, am-
de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso bl~nt~1 e o levantamento fundiário necessários à deli-
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que po- mltaçao.
nha em risco sua população, ou no interesse da sobe- § 2° O levantamento fundiário de que trata o pa-
rania do País, após deliberação do Congresso Nacio- rágrafo anterior, será realizado, quando necessário,
nal, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imedi- conjuntamente com o órgão federal ou estadual espe-
ato logo que cesse o risco. cífico, cujos técnicos serão designados no prazo de

§ 60 São nulos e extintos, não produzindo efeitos vin~e dias ,co~tadosda data d~ r~ce~imen~o~a solici-
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, taçao dooorgao fed~ral,de asslsten~la ao IndlC.
o domínio e a posse das terras a que se refere este § 3 O grupo Indlg~n~ envolvl?~, re~resentado
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, s~gundo suas formas propnas, participara do proce-
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado rele- dlmento em todas as suas fases.
vante interesse público da União, segundo o que dis- § 4° O grupo técnico solicitará, quando for o
puser lei complementar, não gerando a nulidade e a caso, a colaboração de membros da comunidade ci-
extinção direito a indenização ou ações contra a entífica ou de outros órgãos públicos para embasar
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias os estudos de que trata este artigo.
derivadas da ocupação de boa-fé. § 5° No prazo de trinta dias contados da data da

§ 7° Não se aplica às terras indígenas o disposto ~ub~icaç~o ?O ato que con~titu~r o grupo técnico, os
no art. 174, §§ 3° e 40. orgaos publlcos devem, no amblto de suas competên-

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organi- cias,_e às entidad~scivis.é facult~do, ~~est~r-Ihe infor-
zações são partes legítimas para ingressar em juízo maçoes ~re a ~rea objeto da Identlfl~aça~: _
em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o . ~ 6 _ConclUidos ,os .trabalhos de Identlflcaçao e
Ministério Público em todos os atos do processo. dellmltaç~o, o grupo tecnlco apresentará relatório cir

cunstanciado ao órgão federal de assistência ao ín
dio, caracterizando a terra indígena a ser demarcada.

§ ]O Aprovado o relatório pelo titular do órgão fe
deral de assistência ao índio, este fará publicar, no
prazo de quinze dias contados da data que o receber,
resumo do mesmo no Diário Oficial da União e no
Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a
área sob demarcação, acompanhado de memorial
descritivo e mapa da área, devendo a publicação ser
afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação
do imóvel.

§ 8° Desde o início do procedimento demarcató
rio até noventa dias após a publicação de que trata o
parágrafo anterior, poderão os Estados e municípios
em que se localize a área sob demarcação e demais



"Art. 228. São penalmente inimputáve
is os menores de dezesseis anos, sujeitos
às normas da legislação especial." (NR)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 582, DE 2002

(Do Sr. Odelmo Leão e outros)

Dá nova redação ao art. 228 da
Constituição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição N° 171, De 1993)

As Mesas da Câmara do Deputado e do Sena
do Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional.

Artigo único. O art. 228 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

Justificação

A Lei n° 3.071 consagra, ainda, em nossos dias
a responsabilidade civil e penal a partir dos 18 anos
de idade. Foi elaborada no ano de 1916. Neste ano
2002, os infratores e responsáveis por condutas
anti-sociais com idade inferior a 18 anos estão sujei
tos ao Estatuto da Criança e Adolescência.

Desconhece-se, em verdade, a realidade biológi
ca, social e jurídica atuais, pois os adolescentes as-
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interessados manifestar-se, apresentando ao órgão isolados, bem como tomar as providências necessári-
federal de assistência ao índio razões instruídas com as à proteção aos índios.
todas as provas pertinentes, tais como títulos domini- Art. 8° O Ministro de Estado da Justiça expedirá
ais, laudos periciais, pareceres, declarações de teste- as instruções necessárias à execução do disposto
munhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear in- neste Decreto.
d~nização o~ 'para demonstrar víci?s, totais o~ parci- Art. 9° Nas demarcações em curso, cujo decreto
aiS, do relatorlo de que trata o paragrafo antenor. homologatório não tenha sido objeto de registro em

§ 9° Nos sessenta dias subseqüentes ao encer- cartório imobiliário ou na Secretaria do Patrimônio da
ramento do prazo de que trata o parágrafo anterior, o Uni~o do ~inistério da Fazenda, os interessados po-
órgão federal de assistência ao índio encaminhará o derao manlfestar-s~, nos termos do § 8° do art. 2°,. no
respectivo procedimento ao Ministro de Estado da p~azo de noventa dias, contados da data da pubhca-
Justiça, juntamente com pareceres relativos às ra- çao dest~ Decre~o: ._
zões e provas apresentadas. Pa!agrafo UnlCO. Caso .a .manlfestaçao verse d~-

,. .,. marcaçao homologada, o Ministro de Estado da JUStl-
§.10. Em ate:~lnta dias apos o receb~mento .d? ça a examinará e proporá ao Presidente da República

procedimento, o MInistro de Estado da Justiça decldl- as providências cabíveis.
rá: Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de

I - declarando, mediante portaria, os limites da sua publicação.
terra indígena e determinando a sua demarcação; Art. 11. Revogam-se o Decreto n° 22, de 04 de

11_ prescrevendo todas as diligências que julgue fevereiro de 1991, e o Decreto n° 608, de 20 de julho
necessárias, as quais deverão ser cumpridas no pra- de 1992.
zo de noventa dias; Brasília, 8 de janeiro de 1996; 1750 da Indepen-

111_ desaprovando a identificação e retornando dência e 108
0

da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Nelson A. Jobim, José

os autos ao órgão federal de assistência ao índio, me- Eduardo de Andrade Vieira.
diante decisão fundamentada, circunscrita ao não
atendimento do disposto no § 10 do art. 231 da Consti
tuição e demais disposições pertinentes.

Art. 3° Os trabalhos de identificação e delimita
ção de terras indígenas realizados anteriormente po
derão ser considerados pelo órgão federal de assis
tência ao índio para efeito de demarcação, desde que
compatíveis com os princípios estabelecidos neste
Decreto.

Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não
índios na área sob demarcação, o órgão fundiário fe
deral dará prioridade ao respectivo reassentamento,
segundo o levantamento efetuado pelo grupo técnico,
observada a legislação pertinente.

Art. 5° A demarcação das terras indígenas, obe
decido o procedimento administrativo deste Decreto,
será homologada mediante decreto.

Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do
decreto de homologação, o órgão federal de assistên
cia ao índio promoverá o respectivo registro em cartó
rio imobiliário da comarca correspondente e na Se
cretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fa
zenda.

Art. 7° O órgão federal de assistência ao índio
poderá, no exercício do poder de polícia previsto no
inciso VII do art. 1° da Lei n° 5.371 , de 5 de dezembro
de 1967, disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros
em áreas em que se constate a presença de índios
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Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

Proposição: PEC 0582/02

Autor: Odelmo Leão e E OUTROS

Data de Apresentação: 28-11-02

Ementa: Dá nova redação ao art. 228 da Constitui
ção Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:
Não Conferem:
Fora do Exercício:
Repetidas:
Ilegíveis:
Retiradas:

Assinaturas Confirmadas

1 - ABELARDO LUPION (PFL-PR)
2 - ADOLFO MARINHO (PSDB-CE)
3 - ALCEU COLLARES (PDT-RS)
4 - ALEX CANZIANI (PSDB-PR)
5 - ALEXANDRE SANTOS (PSDB-RJ)
6 - ALMERINDA DE CARVALHO (PPB-RJ)
7 - ALMIR SÁ (PPB-RR)
8 - ANDRÉ BENASSI (PSDB-SP)
9 - ANíBAL GOMES (PMDB-CE)
10 - ANIVALDO VALE (PSDB-PA)
11 - ANTÔNIO DO VALLE (PMDB-MG)
12 - ANTÔNIO JORGE (PTB-TO)
13 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB-CE)
14 - ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
15 - B. SÁ (PSDB-PI)
16 - BENITO GAMA (PMDB-BA)
17 - BISPO WANDERVAL (PL-SP)
18 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
19 - CABO JÚLIO (PST-MG)
20 - CARLOS BATATA (PSDB-PE)
21 - CELSO RUSSOMANNO (PPB-SP)
22 - CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS)
23 - CHICO DA PRINCESA (PSDB-PR)
24 - CLÓVIS QUEIROZ (PFL-AC)
25 - CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO)
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cenderam, durante o passar desses vividos 86 anos, a nova redação ao art. 228 da Constituição Federal",
pauta dos direitos e obrigações, inerentes à cidadania. contém número suficiente de signatários, constando

No entanto, os maiores de dezesseis anos exer- a referida proposição de:
citam seus direitos políticos de alistamento eleitoral e 171 assinaturas confirmadas;
do voto, podendo escolher os dirigentes e mandatári- 3 assinaturas não confirmadas;
os públicos em quaisquer níveis da Federação. Estão 3 assinaturas repetidas.
ainda, os maiores de dezesseis anos a aguardar o di-
reito de dirigirem automóveis, devidamente, habilita
dos por força de lei.

Nosso País, não acompanhando o entendimen
to de muitas outras Nações a respeito da irresponsa
bilização penal, entre as quais, várias de grau, desta
cadamente, adiantado, continua a admitir, que, sem
exceção, crianças, precocemente, seguidas de ado
1escentes sempre estarão aptas a viver em socieda
de, superando as vivências da idade adulta que é
agravada com conflitos e desigualdades sociais e
econômicas.

A decantada irresponsabilidade penal dos me
nores de 18 anos e a punibilidade que é medida até o
completar dos 21 anos de idade, coloca-os, de con
creto, a mercê de delinqüentes maiores.

Multiplica-se, claramente, em todo País ocor
rências delitivas, das quais são participantes, infrato
res situados na faixa etária dos 16 a 18 anos, cujo
desprezo que demonstram pela vida das vítimas tem
sido, lamentavelmente, destacado. Crescem partici
pações criminais sob o manto da adolescência não
punível de forma exemplar. A carga de criminalidade e
violência aterroriza a família e a sociedade, chegando
a ultrapassar a conduta criminal do homem médio.

Impõe-se, portanto, que a sociedade seja prote
gida e que está a exigir a defesa de seus direitos, sen
do certo que o acolhimento desta proposta, por certo,
contribuirá para a diminuição do crescente índice de
criminal idade entre menores que continuam acober
tados pela tutela da lei do ano de 1916. Todos estão
obrigados a consciente reflexão sobre os riscos do
persistir essa imputabilidade penal.

Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2002.
- Deputado Odelmo Leão, PPB/MG.

Ofício n° 132 12002

Brasília, 9 de dezembro de 2002.

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

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que PEC 0582/02

do Sr. Deputado Odelmo Leão e E OUTROS, que "Dá
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26 - COSTA FERREIRA (PFL-MA)
27 - CRESCÊNCIO PEREIRA JA. (PFL-CE)
28 - CUNHA BUENO (PPB-SP)
29 - DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB)
30 - DARCI COELHO (PFL-TO)
31 - DIVALDO SURUAGY (PST-AL)
32 - DA. ANTONIO CRUZ (PMDB-MS)
33 - DA. BENEDITO DIAS (PPB-AP)
34 - DUILlO PISANESCHI (PTB-SP)
35 - EDINHO BEZ (PMDB-SC)
36 - EDIR OLIVEIRA (PTB-RS)
37 - EDUARDO CAMPOS (PSB-PE)
38 - EDUARDO PAES (PFL-RJ)
39 - EDUARDO SEABRA (PTB-AP)
40 - ERALDO TINOCO (PFL-BA)
41 - EUJÁCIO SIMÕES (PL-BA)
42 - EULER MORAIS (PMDB-GO)
43 - EURICO MIRANDA (PPB-RJ)
44 - EURípEDES MIRANDA (PDT-RO)
45 - EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO)
46 - FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA)
47 - FERNANDO DINIZ (PMDB-MG)
48 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
49 - FEDER JUNIOR (PPB-RS)
50 - FRANCISCO GARCIA (PFL-AM)
51 - FREIRE JÚNIOR (PMDB-TO)
52 - GERSON PERES (PPB-PA)
53 - GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
54 - GESSIVALDO ISAIAS (PMDB-PI)
55 - GILBERTO KASSAB (PFL-SP)
56 - GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA)
57 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
58 - HÉLIO COSTA (PMDB-MG)
59 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN)
60 - HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG)
61 - HUGO BIEHL (PPB-SC)
62 - IÉDIO ROSA (PFL-RJ)
63 -IGOR AVELlNO (PMDB-TO)
64 - INALDO LEITÃO (PSDB-PB)
65 -ITAMAR SERPA (PSDB-RJ)
66 - JAIME MARTINS (PFL-MG)
67 - JAIR BOLSONARO (PPB-RJ)
68 - JAIR MENEGUELLI (PT-SP)
69 - JOÃO CALDAS (PL-AL)
70 - JOÃO COLAÇO (PSDB-PE)
71 - JOÃO LEÃO (PPB-BA)
72 - JOÃO RIBEIRO (PFL-TO)
73 - JOÃO SAMPAIO (PDT-RJ)
74 - JORGE ALBERTO (PMDB-SE)
75 - JORGE KHOURY (PFL-BA)
76 - JOSÉ CARLOS FONSECA JA. (PFL-ES)

77 - JOSÉ L1NHARES (PPB-CE)
78 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB-PE)
79 - JOSÉ PRIANTE (PMDB-PA)
80 - JOSÉ ROCHA (PFL-BA)
81 - JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)
82 - JOVAIR ARANTES (PSDB-GO)
83 - JUQUINHA (PL-GO)
84 - LAEL VARELLA (PFL-MG)
85 - LAíRE ROSADO (PMDB-RN)
86- LAVOISIER MAIA (PFL-RN)
87 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE)
88 - LUIS BARBOSA (PFL-RR)
89 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP)
90 - LUIZ DANTAS (PTB-AL)
91 - LUIZ FERNANDO (PPB-AM)
92 - LUIZ MOREIRA (PFL-BA)
93 - MARCELO TEIXEIRA (PMDB-CE)
94 - MÁRCIO MATOS (PTB-PR)
95 - MARCONDES GADELHA (PFL-PB)
96 - MARCOS CINTRA (PFL-SP)
97 - MARCUS VICENTE (PPB-ES)
98 - MARIA ABADIA (PSDB-DF)
99 - MARIA LÚCIA (PMDB-MG)
100 - MARINHA RAUPP (PMDB-RO)
101 - MÁRIO NEGROMONTE (PPB-BA)
102 - MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
103 - MAURO LOPES (PMDB-MG)
104 - MEDEIROS (PL-SP)
105 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
106 - MICHEL TEMER (PMDB-SP)
107 - MILTON BARBOSA (PFL-BA)
108 - MILTON MONTI (PMDB-SP)
109 - MIRIAM REID (PSB-RJ)
110- MORONI TORGAN (PFL-CE)
111 - MÚCIO SÁ (PTB-RN)
112 - MURILO DOMINGOS (PTB-MT)
113 - NAIR XAVIER LOBO (PMDB-GO)
114 - NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
115 - NELSON MEURER (PPB-PR)
116 - NELSON PROENÇA (PPS-RS)
117 - NILSON PINTO (PSDB-PA)
118 - NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
119 - NORBERTO TEIXEIRA (PMDB-GO)
120 - ODELMO LEÃO (PPB-MG)
121 - OLAVO CALHEIROS (PMDB-AL)
122 - OLIVEIRA FILHO (PL-PR)
123 - OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG)
124 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR)
125 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
126 - OSVALDO REIS (PMDB-TO)
127 - PAES LANDIM (PFL-PI)
128 - PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)



CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° 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;

111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Assinaturas que não conferem
1 - EZIDIO PINHEIRO (PSB-RS)
2 - NELSON TRAD (PTB-MS)
3 - TILDEN SANTIAGO (PT-MG)

Assinaturas Repetidas

1 - JOÃO SAMPAIO (PDT-RJ)
2 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
3 - VADÃO GOMES (PPB-SP)
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129 - PAULO MAGALHÃES (PFL-BA) LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
130 - PAULO MARINHO (PFL-MA) PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
131 - PAULO MOURÃO (PSDB-TO) LEGISLATIVOS - CEDI

132 - PEDRO CANEDO (PSDB-GO) CONSTITUiÇÃO DA
133 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO) ,
134 - PEDRO NOVAIS (PMDB-MA) REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

135 - PHILEMON RODRIGUES (PL-MG) .
136 - POMPEO DE MAnOS (PDT-RS)
137 - RAFAEL GUERRA (PSDB-MG)
138 - RAIMUNDO SANTOS (PL-PA)
139 - RENATO VIANNA (PMDB-SC)
140 - RICARTE DE FREITAS (PSDB-MT)
141 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
142 - ROBERTO ARGENTA (PHS-RS)
143 - ROBERTO BRANT (PFL-MG)
144 - ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ)
145 - RODRIGO MAIA (PFL-RJ)
146 - ROLAND LAVIGNE (PMDB-BA)
147 - ROMEL ANIZIO (PPB-MG)
148 - ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)
149 - ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE)
150 - RONALDO CAIADO (PFL-GO)
151 - RONALDO VASCONCELLOS (PL-MG)
152 - SALOMÃO CRUZ (PFL-RR)
153 - SANTOS FILHO (PFL-PR)
154 - SAULO PEDROSA (PSDB-BA)
155 - SERAFIM VENZON (PDT-SC)
156 - SÉRGIO GUERRA (PSDB-PE)
157 - SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
158 - SILAS CÂMARA (PTB-AM)
159 - SIMÃO SESSIM (PPB-RJ)
160 - THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB-PI)
161 - VADÃO GOMES (PPB-SP)
162 - VICENTE ARRUDA (PSDB-CE)
163 - VlnORIO MEDIOU (PSDB-MG)
164 - VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ)
165 - WALFRIDO MARES GUIA (PTB-MG)
166 - WELlNTON FAGUNDES (PL-MT)
167 - WERNER WANDERER (PFL-PR)
168 - WIGBERTO TARTUCE (PPB-DF)
169 - WILSON BRAGA (PFL-PB)
170 - ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB-GO)
171 - ZILA BEZERRA (PTB-AC)
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TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente

e do Idoso

Art. 228. São penalmente inimputáveis os me
nores de dezoito anos, sujeitos às normas da legisla
ção especial.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e
educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carên
cia ou enfermidade.

lEI n° 3.071, DE 1 de janeiro de 1916

Código Civil.

PARTE GERAL

DISPOSiÇÃO PRELIMINAR

Art. 1° Este Código regula os direitos e obriga
ções de ordem privada concernentes às pessoas, aos
bens e às suas relações.

LIVRO I
Das Pessoas

TíTULO I
Da Divisão das Pessoas

CAPíTULO I
Das Pessoas Naturais

Art. 2° Todo homem é capaz de direitos e obri
gações na ordem civil.

Art. 3° A lei não distingue entre nacionais e es
trangeiros quanto à aquisição e ao gozo dos direitos
civis.

Art. 4° A personalidade civil do homem começa
do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde
a concepção os direitos do nascituro.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 583, DE 2002

(Do Sr. Salomão Cruz e outros)

Acrescenta novo parágrafo ao art.
231 da Constituição Federal.

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

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

Artigo único. O art. 231 passa a vigorar acresci
do do seguinte § 3°, renumerando-se os demais:

"§ 3° São vedados o ingresso e a per
manência de estrangeiros nas terras de que
trata este artigo."

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

Justificação

São notórias as denúncias que envolvem ativi
dades suspeitas de estrangeiros junto às comunida
des indígenas no Brasil. Já se mencionaram planos
de internacionalização da Amazônia, que seriam de
flagrados sustentando-se a incapacidade do Estado
brasileiro de assegurar os direitos indígenas e concla
mando intervenções internacionais. Para afastar de
vez tais riscos e cessar quaisquer suspeitas, o remé
dio precisa ser rigoroso. Embora tenha por princípio a
não discriminação entre brasileiros e estrangeiros,
em mais de um aspecto a Constituição entende ade
quado estabelecer ressalvas a tal princípio. De nossa
parte, estamos convencidos de que o ingresso e per
manência em terras indígenas, dada a extrema com
plexidade e sensibilidade do tema, devem igualmente
ser vedados aos estrangeiros.

Esta é a motivação que nos conduz a propor a
presente Proposta de Emenda à Constituição, para a
qual pedimos o apoio dos nobres Pares.

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 2002.
- Deputado Salomão Cruz.

Ofício n° 132 / 2002

Brasília, 9 de dezembro de 2002.

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

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que PEC 0582/02

do Sr. Deputado Odelmo leão e E OUTROS, que "Dá
nova redação ao art. 228 da Constituição Federal",
contém número suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;



Assinaturas Confirmadas

1 - ABELARDO LUPION (PFL-PR)
2 - ADOLFO MARINHO (PSDB-CE)
3 - ALCEU COLLARES (PDT-RS)
4 - ALEX CANZIANI (PSDB-PR)
5 - ALEXANDRE SANTOS (PSDB-RJ)
6 - ALMERINDA DE CARVALHO (PPB-RJ)
7 - ALMIR SÁ (PPB-RR)
8 - ANDRÉ BENASSI (PSDB-SP)
9 - ANíBAL GOMES (PMDB-CE)
10 - ANIVALDO VALE (PSDB-PA)
11 - ANTÔNIO DO VALLE (PMDB-MG)
12 - ANTÔNIO JORGE (PTB-TO)
13 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB-CE)
14 - ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
15 - B. SÁ (PSDB-PI)
16 - BENITO GAMA (PMDB-BA)
17 - BISPO WANDERVAL (PL-SP)
18 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
19 - CABO JÚLIO (PST-MG)
20 - CARLOS BATATA (PSDB-PE)
21 - CELSO RUSSOMANNO (PPB-SP)
22 - CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS)
23 - CHICO DA PRINCESA (PSDB-PR)
24 - CLÓVIS QUEIROZ (PFL-AC)
25 - CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO)
26 - COSTA FERREIRA (PFL-MA)
27 - CRESCÊNCIO PEREIRA JR. (PFL-CE)
28 - CUNHA BUENO (PPB-SP)
29 - DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB)
30 - DARCI COELHO (PFL-TO)
31 - DIVALDO SURUAGY (PST-AL)
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003 assinaturas não confirmadas; 32 - DR. ANTONIO CRUZ (PMDB-MS)
003 assinaturas repetidas. 33 - DR. BENEDITO DIAS (PPB-AP)
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza, 34 - DUILlO PISANESCHI (PTB-SP)

Chefe. 35 - EDINHO BEZ (PMDB-SC)
36 - EDIR OLIVEIRA (PTB-RS)

Proposição: PEC 0582/02 37 - EDUARDO CAMPOS (PSB-PE)

Autor: Odelmo Leão e E OUTROS 38 - EDUARDO PAES (PFL-RJ)
39 - EDUARDO SEABRA (PTB-AP)

Data de Apresentação: 28-11-02 40 _ ERALDO TINOCO (PFL-BA)

Ementa: Dá nova redação ao art. 228 da Constitui- 41 - EUJÁCIO SIMÕES (PL-BA)
ção Federal. 42 - EULER MORAIS (PMDB-GO)

43 - EURICO MIRANDA (PPB-RJ)
Possui Assinaturas Suficientes: SIM 44 _ EURípEDES MIRANDA (PDT-RO)

Total de Assinaturas: 45 - EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO)
Confirmadas: 171 46 - FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA)
Não Conferem: 3 47 - FERNANDO DINIZ (PMDB-MG)
Fora do Exercício: O 48 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
Repetidas: 3 49 - FETTER JUNIOR (PPB-RS)
Ilegíveis: O 50 - FRANCISCO GARCIA (PFL-AM)
Retiradas: O 51 - FREIRE JÚNIOR (PMDB-TO)

52 - GERSON PERES (PPB-PA)
53 - GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
54 - GESSIVALDO ISAIAS (PMDB-PI)
55 - GILBERTO KASSAB (PFL-SP)
56 - GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA)
57 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
58 - HÉLIO COSTA (PMDB-MG)
59 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN)
60 - HERCULANO ANGHINETII (PPB-MG)
61 - HUGO BIEHL (PPB-SC)
62 -IÉDIO ROSA (PFL-RJ)
63 -IGOR AVELlNO (PMDB-TO)
64 - INALDO LEITÃO (PSDB-PB)
65 -ITAMAR SERPA (PSDB-RJ)
66 - JAIME MARTINS (PFL-MG)
67 - JAIR BOLSONARO (PPB-RJ)
68 - JAIR MENEGUELLI (PT-SP)
69 - JOÃO CALDAS (PL-AL)
70 - JOÃO COLAÇO (PSDB-PE)
71 - JOÃO LEÃO (PPB-BA)
72 - JOÃO RIBEIRO (PFL-TO)
73 - JOÃO SAMPAIO (PDT-RJ)
74 - JORGE ALBERTO (PMDB-SE)
75 - JORGE KHOURY (PFL-BA)
76 - JOSÉ CARLOS FONSECA JR. (PFL-ES)
77 - JOSÉ L1NHARES (PPB-CE)
78 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB-PE)
79 - JOSÉ PRIANTE (PMDB-PA)
80 - JOSÉ ROCHA (PFL-BA)
81 - JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)
82 - JOVAIR ARANTES (PSDB-GO)
83 - JUQUINHA (PL-GO)
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84 - LAEL VARELLA (PFL-MG)
85 - LAíRE ROSADO (PMDB-RN)
86- LAVOISIER MAIA (PFL-RN)
87 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE)
88 - LU IS BARBOSA (PFL-RR)
89 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP)
90 - LUIZ DANTAS (PTB-AL)
91 - LUIZ FERNANDO (PPB-AM)
92 - LUIZ MOREIRA (PFL-BA)
93 - MARCELO TEIXEI RA (PMDB-CE)
94 - MÁRCIO MATOS (PTB-PR)
95 - MARCONDES GADELHA (PFL-PB)
96 - MARCOS CINTRA (PFL-SP)
97 - MARCUS VICENTE (PPB-ES)
98 - MARIA ABADIA (PSDB-DF)
99 - MARIA LÚCIA (PMDB-MG)
100- MARINHA RAUPP (PMDB-RO)
101 - MÁRIO NEGROMONTE (PPB-BA)
102 - MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
103 - MAURO LOPES (PMDB-MG)
104 - MEDEIROS (PL-SP)
105 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
106 - MICHEL TEMER (PMDB-SP)
107 - MILTON BARBOSA (PFL-BA)
108 - MILTON MONTI (PMDB-SP)
109 - MIRIAM REIO (PSB-RJ)
110 - MORONI TORGAN (PFL-CE)
111 - MÚCIO SÁ (PTB-RN)
112 - MURILO DOMINGOS (PTB-MT)
113 - NAIR XAVIER LOBO (PMDB-GO)
114 - NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
115 - NELSON MEURER (PPB-PR)
116 - NELSON PROENÇA (PPS-RS)
117 - NILSON PINTO (PSDB-PA)
118 - NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
119 - NORBERTO TEIXEIRA (PMDB-GO)
120 - ODELMO LEÃO (PPB-MG)
121 - OLAVO CALHEIROS (PMDB-AL)
122 - OLIVEIRA FILHO (PL-PR)
123 - OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG)
124 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR)
125 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
126 - OSVALDO REIS (PMDB-TO)
127 - PAES LANDIM (PFL-PI)
128 - PAULO KOBAYA~HI (PSDB-SP)
129 - PAULO MAGALHAES (PFL-BA)
130 - PAULO MARINHO (PFL-MA)
131 - PAULO MOURÃO (PSDB-TO)
132 - PEDRO CANEDO (PSDB-GO)
133 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
134 - PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
135 - PHILEMON RODRIGUES (PL-MG)
136 - POMPEO DE MATTOS (PDT-RS)
137 - RAFAEL GUERRA (PSDB-MG)

138 - RAIMUNDO SANTOS (PL-PA)
139 - RENATO VIANNA (PMDB-SC)
140 - RICARTE DE FREITAS (PSDB-MT)
141 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
142 - ROBERTO ARGENTA (PHS-RS)
143 - ROBERTO BRANT (PFL-MG)
144 - ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ)
145 - RODRIGO MAIA (PFL-RJ)
146 - ROLAND LAVIGNE (PMDB-BA)
147 - ROMEL ANIZIO (PPB-MG)
148 - ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)
149 - ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE)
150 - RONALDO CAIADO (PFL-GO)
151 - RONALDO VASCONCELLOS (PL-MG)
152 - SALOMÃO CRUZ (PFL-RR)
153 - SANTOS FILHO (PFL-PR)
154 - SAULO PEDROSA (PSDB-BA)
155 - SERAFIM VENZON (PDT-SC)
156 - SÉRGIO GUERRA (PSDB-PE)
157 - SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
158 - SILAS CÂMARA (PTB-AM)
159 - SIMÃO SESSIM (PPB-RJ)
160 - THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB-PI)
161 - VADÃO GOMES (PPB-SP)
162 - VICENTE ARRUDA (PSDB-CE)
163 - VITTORIO MEDIOLl (PSDB-MG)
164 - VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ)
165 - WALFRIDO MARES GUIA (PTB-MG)
166 - WELlNTON FAGUNDES (PL-MT)
167 - WERNER WANDERER (PFL-PR)
168 - WIGBERTO TARTUCE (PPB-DF)
169 - WILSON BRAGA (PFL-PB)
170 - ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB-GO)
171 - ZILA BEZERRA (PTB-AC)

Assinaturas que Não Conferem

1 - EZIDIO PINHEIRO (PSB-RS)
2 - NELSON TRAD (PTB-MS)
3 - TILDEN SANTIAGO (PT-MG)

Assinaturas Repetidas

1 - JOÃO SAMPAIO (PDT-RJ)
2 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
3 - VADÃO GOMES (PPB-SP)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
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TíTULO 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:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° 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;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VIII
Dos índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga
nização social, costumes, línguas, crenças e tradições,

e os direitos originários sobre as terras que tradicio
nalmente ocupam, competindo à União demarcá-Ias,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1° São terras tradicionalmente ocupadas pe
los índios as por eles habitadas em caráter perma
nente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambi
entais necessários a seu bem-estar e as necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.

§ 2° As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, caben
do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos, in
cluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a la
vra das riquezas minerais em terras indígenas só po
dem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, fican
do-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.

§ 4° As terras de que trata este artigo são inalie
náveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, im
prescrit íveis.

§ 5° É vedada a remoção dos grupos indigenas
de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que po
nha em risco sua população, ou no interesse da sobe
rania do País, após deliberação do Congresso Nacio
nal, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imedi
ato logo que cesse o risco.

§ 6° São nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação,
o domínio e a posse das terras a que se refere este
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado rele
vante interesse público da União, segundo o que dis
puser lei complementar, não gerando a nulidade e a
extinção direito a indenização ou ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé.

§ 7° Não se aplica às terras indígenas o disposto
no art. 174, §§ 3° e 4°.

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organi
zações são partes legítimas para ingressar em juízo
em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o
Ministério Público em todos os atos do processo.



Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que PEC 0584/02

do Sr. Deputado Jair Bolsonaro e E OUTROS, que
"Dá nova redação ao parágrafo YO , do art. 226 da
Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

176 assinaturas confirmadas;
009 assinaturas não confirmadas;
003 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

Proposição: PEC 0584/02

Autor: Jair Bolsonaro e E OUTROS

Data de Apresentação: 5-12-02

Ofício n° 134/ 2002

Brasília, 11 de dezembro de 2002.

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

§ ]O Fundado nos princípios da digni
dade da pessoa humana e da paternidade
responsável, compete ao Estado propiciar
os recursos educacionais, materiais e cientí
ficos necessários ao planejamento familiar,
inclusive para a realização de vasectomia e
de laqueadura de trompas, para maiores de
21 anos, vedada qualquer forma coercitiva
por parte de instituição pública ou privada".
(NR)

Justificação

No Brasil, em cada ano, nascem cerca de dois
milhões de crianças cujos pais não têm qualquer pos
sibilidade de lhes garantir uma vida minimamente dig
na, por viverem em condições de extrema pobreza.
Tais crianças, nascidas há cerca de 17 anos, por
exemplo, sem educação e qualificação, em breve irão
somar-se aos dez milhões de desempregados que
hoje temos.

A persistir as condições atuais, poderemos en
frentar, em prazo curto, uma situação muito séria no
tocante à alimentação, ao emprego, à saúde, à edu
cação e, principalmente, à segurança. O caos pode
estar mais próximo do que se imagina, pois a atual
tendência deve culminar na total impossibilidade do
Estado assegurar que essas grandes massas de pes
soas sejam mantidas dentro da lei e da ordem.

Muitos políticos se aproveitam da situação mi
serável dessas populações e se perpetuam no poder
por meio de medidas demagógicas - como as cestas
básicas, o vale-gás, o restaurante popular e o cheque
cidadão, entre muitas outras - que, na verdade, tor
nam o homem honesto cada vez mais envergonhado
de si mesmo. Tais programas poderiam ser alcunha-
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO dos de "vale reeleição", pois servem muito mais aos
N° 584, DE 2002 interesses políticos para manter continuamente no

(Do Sr. Jair Bolsonaro e outros) poder os seus promotores.

Dá nova redação ao parágrafo 7°, do Com a presente Proposta de Emenda Constitu-
art. 226 da Constituição Federal. cional, estaremos sinalizando à sociedade uma medi-

(À Comissão de Constituição e Justiça da que poderá colocar um freio nos graves problemas
e de Redação) sociais que, a cada dia, crescem e se tornam mais sé

rios em nosso País.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- Ressaltamos que os casais mais abastados

nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da usam largamente os métodos da vasectomia e da la-
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen- queadura, que são seguros e definitivos, enquanto os
da ao texto constitucional: mais pobres não os utilizam por absoluta falta de po-

Artigo único. O parágrafo ]O, do art. 226 da der aquisitivo. São, por isso, condenados a dividir a
Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte miséria com muitos filhos, em sua maioria não dese-
redação: jados ou planejados.

"Art 226 As cirurgias propostas seriam apenas realiza-
das por iniciativa única e manifesto dos interessados.

Como manda a Constituição Federal, ao Estado
cabe, também, as providências de caráter educativo,
inclusive toda a orientação sobre a irreversibilidade
dos referidos métodos.

Certos de que estamos oferecendo uma alter
nativa para a diminuição de futuros graves problemas
sociais, solicitamos a atenção de nossos Colegas do
Congresso Nacional para a análise e aprovação des
ta Proposta de Emenda Constitucional.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Jair Bolsonaro.

._-----,--
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Assinaturas Confirmadas

1 - ABELARDO LUPION (PFL-PR)
2 - AGNALDO MUNIZ (PPS-RO)
3 - AGNELO QUEIROZ (PCdoB-DF)
4 - ALEX CANZIANI (PSDB-PR)
5 - ALMEIDA DE JESUS (PL-CE)
6 - ALMERINDA DE CARVALHO (PPB-RJ)
7 - ANíBAL GOMES (PMDB-CE)
8 - ANTÔNIO DO VALLE (PMDB-MG)
9 - ANTÔNIO JORGE (PTB-TO)
10 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB-CE)
11 - ARMANDO ABíLlO (PSDB-PB)
12 - ARNON BEZERRA (PSDB-CE)
13 - ÁTILA LINS (PFL-AM)
14 - AUGUSTO NARDES (PPB-RS)
15 - B. SÁ (PSDB-PI)
16 - BADU PICANÇO (PL-AP)
17 - BISPO RODRIGUES (PL-RJ)
18 - CANDINHO MATTOS (PSDB-RJ)
19 - CARLOS DUNGA (PTB-PB)
20 - CHICO DA PRINCESA (PSDB-PR)
21 - CHIQUINHO FEITOSA (PSDB-CE)
22 - CIRO NOGUEIRA (PFL-PI)
23 - CLEUBER CARNEIRO (PFL-MG)
24 - CLÓVIS QUEIROZ (PFL-AC)
25 - CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO)
26 - CORIOLANO SALES (PMDB-BA)
27 - CORNÉLlO RIBEIRO (PL-RJ)
28 - CRESCÊNCIO PEREIRA JA. (PFL-CE)
29 - CUNHA BUENO (PPB-SP)
30 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG)
31 - DANILO DE CASTRO (PSDB-MG)
32 - DARCI COELHO (PFL-TO)
33 - DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS)
34 - DELFIM NETTO (PPB-SP)
35 - DINO FERNANDES (PPB-RJ)
36 - DIVALDO SURUAGY (PST-AL)
37 - DOMICIANO CABRAL (PSDB-PB)
38 - DA. ANTONIO CRUZ (PMDB-MS)
39 - DA. BENEDITO DIAS (PPB-AP)
40 - DA. EVILÁSIO (PSB-SP)

176
9
O
3
O
O

Total de Assinaturas:
Confirmadas:
Não Conferem:
Fora do Exercício:
Repetidas:
Ilegíveis:
Retiradas:

Ementa: Dá nova redação ao parágrafo r, do art. 41 - DA. HELENO (PSDB-RJ)
226 da Constituição Federal. 42 - DUILlO PISANESCHI (PTB-SP)

Possui Assinaturas Suficientes: SIM 43 - EDINHO BEZ (PMDB-SC)
44 - EDIR OLIVEIRA (PTB-RS)
45 - EDMAR MOREIRA (PPB-MG)
46 - EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
47 - EDUARDO CAMPOS (PSB-PE)
48 - ELCIONE BARBALHO (PMDB-PA)
49 - ENIO BACCI (PDT-RS)
50 - ENIVALDO RIBEIRO (PPB-PB)
51 - EUJÁCIO SIMÕES (PL-BA)
52 - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
53 - EURICO MIRANDA (PPB-RJ)
54 - EURípEDES MIRANDA (PDT-RO)
55 - EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO)
56 - FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA)
57 - FERNANDO DINIZ (PMDB-MG)
58 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
59 - FERNANDO ZUPPO (S.PART.-SP)
60 - FETTER JUNIOR (PPB-RS)
61 - FIORAVANTE (PT-RS)
62 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR)
63 - GEOVAN FREITAS (PMDB-GO)
64 - GERSON PERES (PPB-PA)
65 - GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
66 - GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA)
67 - GLYCON TERRA PINTO (PMDB-MG)
68 - HAROLDO LIMA (PCdoB-BA)
69 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
70 - HERCULANO ANGHINETII (PPB-MG)
71 - IBERÊ FERREIRA (PTB-RN)
72 -IÉDIO ROSA (PFL-RJ)
73 -IGOR AVELlNO (PMDB-TO)
74 -INALDO LEITÃO (PSDB-PB)
75 -IVAN PAIXÃO (PPS-SE)
76 - JAIME MARTINS (PFL-MG)
77 - JAIR BOLSONARO (PPB-RJ)
78 - JOÃO CALDAS (PL-AL)
79 - JOÃO COLAÇO (PSDB-PE)
80 - JOÃO EDUARDO DADO (PDT-SP)
81 - JOÃO LEÃO (PPB-BA)
82 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
83 - JOÃO MATOS (PMDB-SC)
84 - JOÃO MENDES (PFL-RJ)
85 - JOÃO RIBEIRO (PFL-TO)
86 - JOÃO SAMPAIO (PDT-RJ)
87 - JOÃO TOTA (PPB-AC)
88 - JOAQUIM FRANCISCO (PFL-PE)
89 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB-BA)
90 - JORGE KHOURY (PFL-BA)
91 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES)
92 - JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB-PR)
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93 - JOSÉ MILlTÃO (PTB-MG)
94 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB-PE)
95 - JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT-SP)
96 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL)
97 - JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)
98 - JUQUINHA (PL-GO)
99 - LAíRE ROSADO (PMDB-RN)
100 - LAVOISIER MAIA (PFL-RN)
101 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE)
102 - LEODEGAR TISCOSKI (PPB-SC)
103 - L1NO ROSSI (PSDB-MT)
104 - LUIS BARBOSA (PFL-RR)
105 - LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS)
106 - LUISINHO (PPB-RJ)
107 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO)
108 - LUIZ FERNANDO (PPB-AM)
109 - MAGNO MALTA (PL-ES)
110- MARÇAL FILHO (PMDB-MS)
111 - MARCELO CASTRO (PMDB-PI)
112 - MÁRCIO MATOS (PTB-PR)
113 - MARCONDES GADELHA (PFL-PB)
114 - MARIA ABADIA (PSDB-DF)
115 - MARIA LÚCIA (PMDB-MG)
116 - MÁRIO DE OLIVEIRA (PST-MG)
117 - MÁRIO NEGROMONTE (PPB-BA)
118 - MATTOS NASCIMENTO (PST-RJ)
119 - MAURO LOPES (PMDB-MG)
120 - MEDEIROS (PL-SP)
121 - MILTON MONTI (PMDB-SP)
122 - MOACIR MICHELETTO (PMDB-PR)
123 - MURILO DOMINGOS (PTB-MT)
124 - MUSSA DEMES (PFL-PI)
125 - NAIR XAVIER LOBO (PMDB-GO)
126 - NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
127 - NELSON MEURER (PPB-PR)
128 - NEUTON LIMA (PFL-SP)
129 - NILSON PINTO (PSDB-PA)
130 - NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
131 - NORBERTO TEIXEIRA (PMDB-GO)
132 - OLlMPIO PIRES (PDT-MG)
133 - OLIVEIRA FILHO (PL-PR)
134 - OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG)
135 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
136 - OSVALDO REIS (PMDB-TO)
137 - PAES LANDIM (PFL-PI)
138 - PAULO BALTAZAR (PSB-RJ)
139 - PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ)
140 - PAULO JOSÉ GOUVÊA (PL-RS)
141 - PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)

142 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
143 - PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
144 - POMPEO DE MATTOS (PDT-RS)
145 - REMI TRINTA (PL-MA)
146 - RENATO VIANNA (PMDB-SC)
147 - RENILDO LEAL (PTB-PA)
148 - RICARDO IZAR (PTB-SP)
149 - RICARDO RIQUE (PSDB-PB)
150 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
151 - ROBERTO ROCHA (PSDB-MA)
152 - RODRIGO MAIA (PFL-RJ)
153 - ROLAND LAVIGNE (PMDB-BA)
154 - ROMEL ANIZIO (PPB-MG)
155 - ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)
156 - ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE)
157 - RONALDO VASCONCELLOS (PL-MG)
158 - RUBENS FURLAN (PPS-SP)
159 - SALATIEL CARVALHO (PMDB-PE)
160 - SALOMÃO CRUZ (PFL-RR)
161 - SAULO PEDROSA (PSDB-BA)
162 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA)
163 - SERAFIM VENZON (PDT-SC)
164 - SÉRGIO BARCELLOS (PFL-AP)
165 - SÉRGIO BARROS (PSDB-AC)
166 - SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
167 - SILAS CÂMARA (PTB-AM)
168 - THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB-PI)
169 - VALDECI PAIVA (PSL-RJ)
170 - VICENTE ARRUDA (PSDB-CE)
171 - WALDEMIR MOKA (PMDB-MS)
172 - WALFRIDO MARES GUIA (PTB-MG)
173 - XICO GRAZIANO (PSDB-SP)
174 - ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB-GO)
175 - ZÉ íNDIO (PMDB-SP)
176 - ZILA BEZERRA (PTB-AC)

Assinaturas que Não Conferem

1 - GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA)
2 - JOSÉ MELO (PFL-AM)
3 - JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL-PE)
4 - JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP)
5 - LUIZ RIBEIRO (PSDB-RJ)
6 - MARCELO TEIXEIRA (PMDB-CE)
7 - NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
8 - VITTORIO MEDIOLl (PSDB-MG)
9 - ZEZÉ PERRELLA (PFL-MG)

Assinaturas Repetidas

1 - ANTÔNIO JORGE (PTB-TO)
2 - LAíRE ROSADO (PMDB-RN)
3 - SILAS CÂMARA (PTB-AM)
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

/I - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente

edo Idoso

Art. 226. A família, base da sociedade, tem es
pecial proteção do Estado.

§ 1°O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2° O casamento religioso tem efeito civil, nos

termos da lei.
§ 3° Para efeito da proteção do Estado, é reco

nhecida a união estável entre o homem e a mulher
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua con
versão em casamento.

§ 4° Entende-se, também, como entidade famili
ar a comunidade formada por qualquer dos pais e
seus descendentes.

§ 5° Os direitos e deveres referentes à socieda
de conjugal são exercidos igualmente pelo homem e
pela mulher.

§ 6° O casamento civil pode ser dissolvido pelo
divórcio, após prévia separação judicial por mais de
um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada
separação de fato por mais de dois anos.

§ 7° Fundado nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável, o pla
nejamento familiar é livre decisão do casal, competin
do ao Estado propiciar recursos educacionais e cien
tíficos para o exercício desse direito, vedada qualquer
forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou
privadas.

§ 8° O Estado assegurará a assistência à família
na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas
relações.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali
mentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1° O Estado promoverá programas de assis
tência integral à saúde da criança e do adolescente,
admitida a participação de entidades não governa
mentais e obedecendo os seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos
destinados à saúde na assistência materno-infantil;



CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

Prorroga o prazo do art. 1° da Lei n°
9.871, de 23 de novembro de 1999, altera
do pelas Leis nOs 10.164, de 27 de dezem
bro de 2000, e 10.363, de 28 de dezembro
de 2001, referente a ratificação das con
cessões e alienações de terras feitas pe
los Estados em faixa de fronteira, e dá
outras providências.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Constituição e Justiça e de Re
dação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica prorrogado até 31 de dezembro de

2003 o prazo a que se refere o art. 1° da lei n° 9.871,
de 23 de novembro de 1999, alterado pelas leis nOs
10.164, de 27 de dezembro de 2000, e 10.363, de 28
de dezembro de 2001 , para que o detentor de título de
alienação ou de concessão de terras feitas pelos
Estados na faixa de fronteira de até 150 (cento e cin
qüenta) quilômetros, ainda não-ratificado, requeira ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
-Incra, a ratificação de que trata o art. 5°, § 1°, da lei
n° 4.947, de 6 de abril de 1966, observado o disposto
no Decreto-lei n° 1.414, de 18 de agosto de 1975, e
na lei n° 9.871, de 1999.

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

Senado Federal, 12 de dezembro de 2002. 
Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Fede
ral.
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11 criação de programas de prevenção e aten- PROJETO DE LEI N° 7.474, DE 2002
dimento especializado para os portadores de defi- (Do Senado Federal)
ciência física, sensorial ou mental, bem como de inte- PlS 245/2002
gração social do adolescente portador de deficiência,
mediante o treinamento para o trabalho e a convivên
cia, e a facilitação do acesso aos bens e serviços co
letivos, com a eliminação de preconceitos e obstácu
los arquitetônicos.

§ 2° A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fa
bricação de veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.

§ 3° O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admis
são ao trabalho observado o disposto no art. 7°,
XXXIII;

11 - garantia de direitos previdenciários e traba
lhistas;

111 - garantia de acesso do trabalhador adoles
cente à escola;

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da
atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilita
do, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - obediência aos princípios de brevidade, ex
cepcionalidade e respeito à condição peculiar de pes
soa em desenvolvimento, quando da aplicação de
qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de as
sistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda,
de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento
especializado à criança e ao adolescente dependente
de entorpecentes e drogas afins.

§ 4° A lei punirá severamente o abuso, a violência
e a exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 5° A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições
de sua efetivação por parte de estrangeiros.

§ 6° Os filhos, havidos ou não da relação do ca
samento' ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações dis
criminatórias relativas à filiação.

§ 7° No atendimento dos direitos da criança e do
adolescente levar-se-á em consideração o disposto
no art. 204.
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SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

LEI N° 9.871, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999

Estabelece prazo para as ratifica
ções de concessões e alienações de ter
ras feitas pelos Estados na faixa de fron
teira, e dá outras providências.

Art. 1° Fica estabelecido o prazo de dois anos,
contado de 1° de janeiro de 1999, para que detentor
de título de alienação ou concessão de terras feitas
pelos Estados na faixa de fronteira de até cento e cin
qüenta quilômetros, ainda não ratificado, requeira ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
Incra, a ratificação de que trata o art. 5°, § 1°, da Lei n°
4.947, de 6 de abril de 1966, observado o disposto no
Decreto-Lei n° 1.414, de 18 de agosto de 1975.

§ 1° Decorrido o prazo estabelecido no "caput",
sem que tenha sido requerida a ratificação autorizada
à União, ou não sendo esta possível, por desatendi
mento às disposições do Decreto-Lei n° 1.414, de
1975, o Incra deverá:

1- declarar nulo o título de alienação ou conces
são, em ato motivado, no qual demonstrada a nulida
de originária do título e a impossibilidade da ratifica
ção;

11- dar ciência da decisão ao interessado e pu
blicá-Ia no Diário Oficial da União;

111 - promover o cancelamento dos correspon
dentes registros, na forma do disposto na Lei n°
6.739, de 5 de dezembro de 1979, procedendo-se em
relação a eventuais ocupantes do imóvel conforme o
previsto na parte final do art. 6 do referido Decre
to-Lei;

IV - requerer o registro do imóvel em nome da
União no competente Registro de Imóveis.

§ 2° O prazo estabelecido neste artigo não im
pede que o Incra, durante a sua fluência, com a finali
dade de solucionar grave conflito social, promova, de
ofício, vistoria objetivando verificar se o imóvel rural
alcançado pelo "caput" preenche todos os requisitos

necessários à ratificação do respectivo título de pro
priedade.

§ 3° Reunindo o imóvel, objeto da vistoria de
que trata o § 2°, as condições para ser ratificado, o
Incra expedirá o competente título de ratificação ou,
caso contrário, procederá na forma prevista no § 1°.

Art. 2° Sempre que o imóvel abrangido por título
de que trata o art. 1° for objeto de ação de desapropri
ação, por interesse social, para fins de reforma agrá
ria, o Incra, de imediato, impugnará o domínio do imó
vel.

§ 1° Na hipótese prevista no "caput", o preço do
imóvel, depositado em juízo, ficará retido até a deci
são final sobre a propriedade da área.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se às ações
judiciais em andamento.

LEI N° 10.164, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000

Prorroga o prazo para as ratifica
ções de concessões e alienações de ter
ras feitas pelos Estados na faixa de fron
teira e dá outras providências.

Art. 1° Fica prorrogado até 31 de dezembro de
2001 o prazo para que o detentor de título de aliena
ção ou de concessão de terras feitas pelos Estados
na faixa de fronteira de até cento e cinqüenta quilôme
tros, ainda não ratificado, requeira ao Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária - Incra a ratifi
cação de que trata o § 1° do art. 5° da Lei n° 4.947, de
6 de abril de 1966, observado o disposto no Decre
to-Lei n° 1.414, de 18 de agosto de 1975, e o art. 1° da
Lei n° 9.871, de 23 de novembro de 1999.

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

LEI N° 10.363, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001

Prorroga o prazo para as ratifica
ções de concessões e alienações de ter
ras feitas pelos Estados na faixa de fron
teira e dá outras providências.

Art. 1° Fica prorrogado até 31 de dezembro de
2002 o prazo que o detentor de título de alienação ou
de concessão de terras feitas pelos Estados na faixa
de fronteira de até 150 (cento e cinqüenta) quilôme
tros, ainda não ratificado, requeira ao Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária -INCRA a rati
ficação de que trata o art. 5°, § 1°, da Lei n° 4.947, de
6 de abril de 1966, observado o disposto no Decre-



lEI N° 4.947, DE 6 DE ABRil DE 1966

Fixa Normas de Direito Agrário, Dis
põe sobre o Sistema de Organização e
Funcionamento do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, e dá outras providências.
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to-lei n° 1.414, de 18 de agosto de 1975, e na lei n° Parágrafo único. A receita proveniente da venda
9.871, de 23 de novembro de 1999. ou outra forma de alienação de imóveis rurais perten-

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua centes à União, realizadas nos termos desta lei, será
publicação. recolhida ao Banco do Brasil S/A., à conta do Tesouro

Nacional, como receita orçamentária da União, sendo
o seu produto destinado à cobertura das providências
administrativas e judiciárias, a cargo do Instituto Naci
onal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
concernentes à discriminação, arrecadação, demar
cação, transcrição e alienação de terras devolutas.

* Parágrafo único acrescentado pelo Decreto-lei
n° 1.640, de 20-11-1978.

CAPíTULO 11
Da Terra e dos Imóveis Rurais

Art. 5° Compete ao IBRA tomar as providências
administrativas e promover as judiciais concernentes
à discriminação das terras devolutas existentes no
Distrito Federal, nos Territórios Federais e na faixa de
150 (cento e cinqüenta) quilômetros ao longo das
fronteiras do País, respeitado o disposto na Lei n°
2.597, de 13 de setembro de 1955.

§ 1° É o Poder Executivo autorizado a ratificar as
alienações e concessões de terras já feitas pelos
Estados na Faixa de Fronteiras, se entender que se
coadunam com os objetivos do Estatuto da Terra.

§ 2° Para os fins previstos no art.11 da Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964, o Serviço de Pa
trimônio da União, dentro de 90 (noventa) dias, a con
tar da publicação da presente Lei, remeterá ao IBRA
todos os processos ainda não ultimados de pedidos
de aforamento ou aquisição de terras devolutas, des
de que destinadas pelos seus ocupantes ou preten
dentes ao aproveitamento agropecuário.

§ 3° Incluem-se entre os processos referidos no
parágrafo anterior, desde que com as finalidades nele
previstas, os chamados terrenos de marinha, bem
como aqueles destinados a atividades pesqueiras e
as terras localizadas na denominada Faixa de Fronte
iras.

§ 4° Compete ao IBRA converter os referidos
processos de aforamento em venda definitiva na res
pectiva área, para consecução dos fins determinados
nos artigos 2° e 10 do Estatuto da Terra.

Art. 6° Todos os imóveis rurais pertencentes à
União, desde que destinados à atividade agropecuá
ria, somente podem ser concedidos, por venda ou ou
tra forma de alienação, aos ocupantes ou pretenden
tes, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
(lBRA), ou de órgão Federal de Colonização por ele
autorizado em cada caso.

DECRETO-LEI W 1.414,
DE 18 DE AGOSTO DE 1975

Dispõe sobre o Processo de Ratifi
cação das Concessões e Alterações de
Terras Devolutas na Faixa de Fronteiras,
e dá outras Providências.

Art. 1° A ratificação das alienações e conces
sões de terras devolutas na faixa de fronteiras a que
se refere o § 1° do art. 5° da Lei n° 4.947, de 6 de abril
de 1966, será feita de acordo com as normas estabe
lecidas no presente Decreto-lei.

§ 1° O processo de ratificação alcançará as alie
nações e concessões das terras devolutas promovi
das pelos Estados, na faixa de domínio da União.

§ 2° Ficam igualmente sujeitas às disposições
do presente Decreto-lei as terras devolutas estaduais,
localizadas na faixa de interesse da segurança nacio
nal, alienadas ou concedidas sem o prévio assenti
mento do Conselho de Segurança Nacional.

Art. 2° - compete ao Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária - INCRA, ouvido o Conse
lho de Segurança Nacional, através da Secreta
ria-Gerai do Conselho de Segurança Nacional, efeti
var a ratificação, de ofício ou a requerimento da parte
interessada.

* Art. 2° com redação determinada pela Lei nO
6.925, de 29 de junho de 1981.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.419, DE 2002

(Do Sr. Dr. Benedito Dias e outros)

Dispõe sobre a realização de plebis
cito para a criação do Território Federal
do Marajó.

-----_. -------_._-_._--_.. ------_•.-._.......



Verdade ou não, é imperioso que nós brasileiros
nos conscientizemos, ainda que aos poucos, da im
portância da hiléia verde e da necessidade de ocupa
ção daqueles espaços, seja em razão de considera
ções de natureza econômica, de estratégia ou de ge
opolítica. Acreditamos que por todas as razões se faz

Justificação

A vastidão amazônica, todos sabemos, de há
muito desperta a curiosidade e também a cobiça de
brasileiros e de estrangeiros, pessoas e nações, que
não disfarçam o que pensam, como o fez Gorbachev
e também o ex-vice-presidente americano, Ali Gore,
que defenderam publicamente sua internacionaliza
ção.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Tribunal Regional eleitoral do Pará, no

prazo de 6 (seis) meses a contar da data de publica
ção deste Decreto Legislativo, realizará plebiscito no
Estado do Pará para que a população se manifeste
sobre o desmembramento dos Municípios de Afuá,
Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves,
Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pe
dras, Portei, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Se
bastião da Boa Vista e Soure. Sobre a criação do Ter
ritório Federal do Marajó, a fim de constituir o Territó
rio Federal do Marajó.

Art. 2° O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins
truções ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Pará para organizar, realizar, apurar, fiscalizar e pro
clamar o resultado do plebiscito.

Art. 3° Proclamado o resultado do plebiscito e,
em caso de manifestação favorável, será apresenta
do projeto de lei complementar em qualquer das Ca
sas do Congresso Nacional, determinando a oitiva da
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, de confor
midade com o disposto no § 3° do art. 18 da Constitui
ção da República.

§ 1° A Assembléia Legislativa do estado do Pará
disporá de 1 (um) mês, a contar da data da publicação
do ato que a convocou, para proceder à audiência de
seus membros sobre o projeto.

§ 2° Deliberada a matéria, a Assembléia Legis
lativa participará o resultado em 3 (três) dias úteis ao
Congresso Nacional, para os fins do inciso VI do art.
48 da Constituição Federal.

Art. 4° Este decreto legislativo entre em vigor na
data de sua publicação.
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(Às Comissões da Amazônia e de De- impositiva a necessidade de ocupação desses vastos
senvolvimento Regional; e de Constituição e vazios demográficos, distantes de tudo e de todos e,
Justiça e de Redação) principalmente, dos governos estaduais, em geral

mais preocupados com suas capitais, Manaus, Be
lém, Rio Branco, Boa Vista, Macapá, etc. e presentes
no restante desses imensos Estados, apenas pela
máquina arrecadatória.

Por isso mesmo a criação de novos Territórios
Federais é e deve ser os instrumentos mais indicado
para a solução dos maiores problemas da região, so
bretudo o descaso e o abandono político-administrati
vo, até porque, com o desmembramento implicará,
necessariamente, na efetiva integração ao restante
do país e, sobretudo, obriga a uma efetiva atuação
dos poderes constituídos.

O caso do Marajó não é diferente dos demais.
Dono de uma área que abriga 16 (dezesseis) municí
pios que juntos alcançam a extensão territorial de
104.606,9 KM2 (equivalente à Holanda e à Bélgica,
juntas) e de uma população, hoje, na casa de 400.000
habitantes, o arquipélago apresenta inequívoca voca
ção agropecuária, com criação de bovinos, ovinos,
caprinos, bubalinos, suínos, eqüinos, asininos, coe
lhos, galinhas, codornas e também produção de ar
roz, açúcar, feijão, mandioca, milho, abacaxi, melan
cia, cupuaçu, banana, cacau, guaraná, pimen
ta-do-reino, mamão, maracujá e palmito, entre outros.

Além disso, outro aspecto de inegável interesse
e de alvissareiras perspectivas desponta e pode vir a
tornar-se uma forte alavanca na sustentação econô
mica do futuro Território: é o potencial turístico que o
arquipélago apresenta, com suas várzeas, igapós,
campos, matas virgens e o sempre belo e fascinante
fenômeno da POROROCA que, por sua singularida
de, atrai a curiosidade das pessoas de todas as par
tes do mundo, além, naturalmente, de suas praias e
de ser o Portal de entrada para o Rio Amazonas, por
tanto, uma passagem obrigatória para todos os que
desejam conhecer a Amazônia.

Com todo esse potencial, todavia, a Ilha de Ma
rajó, o Arquipélago do Marajó, sobrevive mergulhado
na pobreza, em meio a um mar de dificuldades e
abandono, como a dos transportes, da saúde, das es
colas, não dispondo sua sofrida população sequer de
um hospital, só encontrado na distante Belém ou Ma
capá.

A distância média de seus municípios, por via flu
vial, naturalmente, de Belém, é percorrida em torno de
36 horas...O que faz com que quase sempre seus ha
bitantes prefiram recorrer a Macapá, bem mais perto.

É chegado, pois, o tempo - em nome de um Bra
sil novo e moderno -, da criação do Território Federal
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Assinaturas Confirmadas

1 - AFFONSO CAMARGO (PSDB-PR)
2 - AIRTON DIPP (PDT-RS)
3 - ALCESTE ALMEIDA (PL-RR)
4 - ALCEU COLLARES (PDT-RS)
5 - ALEX CANZIANI (PSDB-PR)
6 - ALMEIDA DE JESUS (PL-CE)
7 - ALMIR SÁ (PPB-RR)
8 - ANíBAL GOMES (PMDB-CE)
9 - ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (PFL-SC)
10 - ANTÔNIO JORGE (PTB-TO)
11 - ARACELY DE PAULA (PFL-MG)
12 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB-CE)
13 - ARMANDO ABíLlO (PSDB-PB)
14 - ARNON BEZERRA (PSDB-CE)
15 - ÁTILA LINS (PFL-AM)
16 - ÁTILA LIRA (PSDB-PI)
17 - AUGUSTO NARDES (PPB-RS)
18 - BADU PICANÇO (PL-AP)
19 - BISPO RODRIGUES (PL-RJ)
20 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
21 - CABO JÚLIO (PST-MG)
22 - CANDINHO MATTOS (PSDB-RJ)
23 - CARLOS ALBERTO ROSADO (PFL-RN)
24 - CARLOS BATATA (PSDB-PE)
25 - CARLOS DUNGA (PTB-PB)
26 - CARLOS SANTANA (PT-RJ)
27 - CELCITA PINHEIRO (PFL-MT)
28 - CHICO DA PRINCESA (PSDB-PR)
29 - CLEMENTINO COELHO (PPS-PE)
30 - CLEUBER CARNEIRO (PFL-MG)
31 - CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO)
32 - CORIOLANO SALES (PMDB-BA)
33 - CORNÉLlO RIBEIRO (PL-RJ)
34 - COSTA FERREIRA (PFL-MA)
35 - CRESCÊNCIO PEREIRA JR. (PFL-CE)
36 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG)
37 - DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB)
38 - DANILO DE CASTRO (PSDB-MG)

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

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que PDC 2419/02

do Sr. Deputado Dr. Benedito Dias, que "Dispõe sobre
a realização de plebiscito para a criação do Território
Federal do Marajó", contém número suficiente de sig
natários, constando a referida proposição de:

194 assinaturas confirmadas;
016 assinaturas não confirmadas;
002 deputados licenciados;
057 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. De Souza,

Chefe.

Proposição: PDC 2.419/02

Autor: Dr. Benedito Dias

do Marajó, pois aquela microrregião necessita de ma- Data de Apresentação: 26-11-02

ior atenção, de atenção especial e permanent~ do Ementa: Dispõe sobre a realização de plebiscito
Governo Federal e de ter voz no Congresso Nacional para a criação do Território Federal do Marajó.
para defesa de seus interesses junto ao Poder Cen - " . .
trai, até porque, até hoje tem sobrevivido com as par- POSSUI Assmaturas Suficientes: SIM

cas verbas repassadas pelo governo estadual, e pra- Total de Assinaturas:
ticamente nenhuma atenção, em total abandono, es- Confirmadas:
quecimento, miséria e exclusão política e social. Não Conferem:

Somente sua transformação em Território Fede- Fora do Exercício
ral, estou convencido, será capaz de arrancar Marajó

Repetidas:
do esquecimento e possibilitará efetivamente que lá

Ilegíveis:cheguem os programas governamentais voltados
Retiradas:para o desenvolvimento econômico, que possibilitam

àquela população a melhoria de qualidade de vida e
melhores perspectivas de progresso e desenvolvi
mento.

Acompanha o presente projeto material gráfico
expositivo da realidade e da potencialidade do Mara
jó, por mim recolhido.

Por tudo isso, mas principalmente para que se
faça justiça a uma região e a uma população total
mente esquecidas pelos poderes constituídos, - uma
região e uma população que teimam em acreditar e
insistir no seu direito ao progresso, à modernidade, à
inclusão política, econômica e social-, é que apresen
to o presente projeto, para o que solicito e conclamo a
atenção e o apoio dos meus nobres pares.

Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2002. 
Deputado Dr. Benedito Dias, PPB/AP.

Ofício n° 1271 2002

Brasília, 4 de dezembro de 2002.
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39 - DARCI COELHO (PFL-TO)
40 - DE VELASCO (PSL-SP)
41 - DILCEU SPERAFICO (PPB-PR)
42 - DINO FERNANDES (PPB-RJ)
43 - DA. BENEDITO DIAS (PPB-AP)
44 - DR. EVILÁSIO (PSB-SP)
45 - EDIR OLIVEIRA (PTB-RS)
46 - EDMAR MOREIRA (PPB-MG)
47 - EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
48 - EDUARDO CAMPOS (PSB-PE)
49 - ELlSEU MOURA (PPB-MA)
50 - ENIVALDO RIBEIRO (PPB-PB)
51 - EULER MORAIS (PMDB-GO)
52 - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
53 - EURípEDES MIRANDA (PDT-RO)
54 - EVANDRO MILHOMEN (PSB-AP)
55 - EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO)
56 - FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA)
57 - FERNANDO DINIZ (PMDB-MG)
58 - FERNANDO FERRO (PT-PE)
59 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
60 - FERNANDO ZUPPO (S.PART.-SP)
61 - FEU ROSA (PSDB-ES)
62 - FRANCISCO DORNELLES (PPB-RJ)
63 - FRANCISCO GARCIA (PFL-AM)
64 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR)
65 - FREIR_E JÚNIOR (PMDB-TO)
66 - GASTA0 VIEIRA (PMDB-MA)
67 - GESSIVALDO ISAIAS (PMDB-PI)
68 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL)
69 - GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
70 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
71 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN)
72 - HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG)
73 - HUGO BIEHL (PPB-SC)
74 -IBERÊ FERREIRA (PTB-RN)
75 -IGÇ)R AVELlNO (PMDB-TO)
76 - INACIO ARRUDA (PCdoB-CE)
77 - INALDO LEITÃO (PSDB-PB)
78 - IRIS SIMÕES (PTB-PR)
79 -IVAN PAIXÃO (PPS-SE)
80 - JAIME MARTINS (PFL-MG)
81 - JAI~ BOLSONARO (PPB-RJ)
82 - JOAO CALDAS (PL-AL)
83 - JO~O EDUARDO DADO (PDT-SP)
84 - JOAO HERRMANN NETO (PPS-SP)
85 - JOÃO LEÃO (PPB-BA)
86 - JO~O MAGALHÃES (PMDB-MG)
87 - JOAO MAGNO (PT-MG)
88 - JO~O MATOS (PMDB-SC)
89 - JOAO MENDES (PFL-RJ)

90 - JOÃO SAMPAIO (PDT-RJ)
91 - JOAQUIM FRANCISCO (PFL-PE)
92 - JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE)
93 - JOS~ ALEKSANDRO (PSL-AC)
94 - JOSE ANTONIO ALMEIDA (PSB-MA)
95 - JOS~ CARLOS FONSECA JA. (PFL-ES)
96 - JOS~ CARLOS MARTINEZ (PTB-PR)
97 - JOSE DE ABREU (PTN-SP)
98 - JOS~ L1NHARES (PPB-CE)
99 - JOSE LOURENÇO (PMDB-BA)
100 - JOSÉ MILlTÃO (PTB-MG)
101 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB-PE)
102 - JOSÉ THOMAZ NONô (PFL-AL)
103 - JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)
104 - JUQUINHA (PL-GO)
105 - JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP)
106 - LAURA CARNEIRO (PFL-RJ)
107 - L1DIA QUINAN (PSDB-GO)
108 - L1NO ROSSI (PSDB-MT)
109 - LUIS BARBOSA (PFL-RR)
110- LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS)
111 - LUISINHO (PPB-RJ)
112 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP)
113 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO)
114 - LUIZ FERNANDO (PPB-AM)
115 - M~RCELO CASTRO (PMDB-PI)
116 - MARCIO MATOS (PTB-PR)
117 - MARCONDES GADELHA (PFL-PB)
118 - MARCOS CINTRA (PFL-SP)
119 - MARCOS DE JESUS (PL-PE)
120 - MARCOS LIMA (PMDB-MG)
121 - MARIA ABADIA (PSDB-DF)
122 - M~RIA LÚCIA (PMDB-MG)
123 - M~RIO DE OLIVEIRA (PST-MG)
124 - MARIO NEGROMONTE (PPB-BA)
125 - MARISA SERRANO (PSDB-MS)
126 - MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
127 - MEDEIROS (PL-SP)
128 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
129 - MIRIAM REID (PSB-RJ)
130 - MOACIR MICHELETTO (PMDB-PR)
131 - NAIR XAVIER LOBO (PMDB-GO)
132 - NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
133 - NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
134 - NELSON OTOCH (PSDB-CE)
135 - NELSON PROENÇA (PPS-RS)
136 - NEUTON LIMA (PFL-SP)
137 - NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
138 - NORBERTO TEIXEIRA (PMDB-GO)
139 - OLAVO CALHEIROS (PMDB-AL)
140 - OLIVEIRA FILHO (PL-PR)
141 - OSCAR ANDRADE (PL-RO)



Assinaturas Repetidas

1 - ALCESTE ALMEIDA (PL-RR)
2 - ALEX CANZIANI (PSDB-PR)
3 - ANíBAL GOMES (PMDB-CE)
4 - ANTÔNIO JORGE (PTB-TO)
5 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB-CE)
6 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB-CE)
7 - ARMANDO ABíLlO (PSDB-PB)
8 - ARMANDO ABíLlO (PSDB-PB)
9 -ÁTILA LINS (PFL-AM)
10 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
11 - CARLOS ALBERTO ROSADO (PFL-RN)
12 - CELCITA PINHEIRO (PFL-MT)
13 - CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO)
14 - CORNÉLlO RIBEIRO (PL-RJ)
15 - DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB)
16 - DARCI COELHO (PFL-TO)
17 - DILCEU SPERAFICO (PPB-PR)
18 - EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
19 - EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
20 - EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO)
21 - EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO)
22 - FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA)
23 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR)
24 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR)
25 - GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA)
26 - GESSIVALDO ISAIAS (PMDB-PI)
27 - GESSIVALDO ISAIAS (PMDB-PI)
28 - GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
29 - GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
30 - HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG)
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142 - OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG) Assinaturas que Não Conferem
143 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS) 1 _ AGNELO QUEIROZ (PCdoB-DF)
144 - OSVALDO REIS (PMDB-TO) 2 _ AIRTON CASCAVEL (PPS-RR)
145 - PAES LANDIM (PFL-PI) 3 _ DOMICIANO CABRAL (PSDB-PB)
146 - PASTOR AMARILDO (PPB-TO) 4 _ EMERSON KAPAZ (PPS-SP)
147 - PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM) 5 _ EZIDIO PINHEIRO (PSB-RS)
148 - PAULO BRA<?A (PFL~BA) 6 _ FERNANDO CORUJA (PDT-SC)
149 - PAULO JOSE GOUVEA (PL-RS) 7 _ JOSÉ CHAVES (PMDB-PE)
150 - PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP) 8 _ LAVOISIER MAIA (PFL-RN)
151 - PAULO LIMA (PMPB-SP) 9 _ MAGNO MALTA (PL-ES)
152 - PAULO MAGALHAES (PFL-BA) 10 _ MATTOS NASCIMENTO (PST-RJ)
153 - PAULO MARINHO (PFL-MA) 11 _ MILTON BARBOSA (PFL-BA)
154 - PAULO PAIM (PT-RS) 12 _ NELSON TRAD (PTB-MS)
155 - PEDRO CANEDO (PSDB-GO) 13 _ REMI TRINTA (PL-MA)
156 - PEDRO CELSO (PT-DF) 14 _ RENATO VIANNA (PMDB-SC)
157 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO) 15 _ SÉRGIO BARROS (PSDB-AC)
158 - PEDRO FERNANDES (PFL-MA) 16 _ THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB-PI)
159 - PHILEMON RODRIGUES (PL-MG)
160 - POMPEO DE MATTOS (PDT-RS) Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
161 - RAIMUNDO SANTOS (PL-PA) 1 _ ARISTON ANDRADE (PFL-BA)
162 - REINALDO GRIPP (PL-RJ) 2 - GENÉSIO BERNARDINO (PMDB-MG)
163 - RENILDO LEAL (PTB-PA)
164 - RICARTE DE FREITAS (PSDB-MT)
165 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
166 - ROBERTO ARGENTA (PHS-RS)
167 - ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ)
168 - ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)
169 - RONALDO VASCONCELLOS (PL-MG)
170 - RUBENS BUENO (PPS-PR)
171 - SALOMÃO CRUZ (PFL-RR)
172 - SALVADOR ZIMBALDI (PSDB-SP)
173 - SANTOS FILHO (PFL-PR)
174 - SARAIVA FELIPE (PMDB-MG)
175 - SAULO PEDROSA (PSDB-BA)
176 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA)
177 - SERAFIM VENZON (PDT-SC)
178 - SÉRGIO BARCELLOS (PFL-AP)
179 - SÉRGIO REIS (PTB-SE)
180 - SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
181 - SIMÃO SESSIM (PPB-RJ)
182 - VADÃO GOMES (PPB-SP)
183 - VALDECI PAIVA (PSL-RJ)
184 - VALDEMAR COSTA NETO (PL-SP)
185 - VICENTE ARRUDA (PSDB-CE)
186 - VILMAR ROCHA (PFL-GO)
187 - VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ)
188 - WILSON BRAGA (PFL-PB)
189 - XICO GRAZIANO (PSDB-SP)
190 - YEDA CRUSIUS (PSDB-RS)
191 - YVONILTON GONÇALVES (PFL-BA)
192 - ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB-GO)
193 - ZÉ íNDIO (PMDB-SP)
194 - ZILA BEZERRA (PTB-AC)
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31 - JOÃO MENDES (PFl-RJ)
32 - JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (PSB-MA)
33 - JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)
34 - lAURA CARNEIRO (PFl-RJ)
35 - L1DIA QUINAN (PSDB-GO)
36 - L1NO ROSSI (PSDB-MT)
37 - lUIZ FERNANDO (PPB-AM)
38 - MARCOS DE JESUS (Pl-PE)
39 - MARCOS LIMA (PMDB-MG)
40 - MARIA ABADIA (PSDB-DF)
41 - MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
42 - MOACIR MICHElETTO (PMDB-PR)
43 - NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
44 - NELSON MARQUEZElLl (PTB-SP)
45 - NELSON TRAD (PTB-MS)
46 - NORBERTO TEIXEIRA (PMDB-GO)
47 - OSVALDO REIS (PMDB-TO)
48 - PAULO BRAGA (PFl-BA)
49 - PAULO LIMA (PMDB-SP)
50 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
51 - REMI TRINTA (Pl-MA)
52 - ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)
53 - RONALDO VASCONCEllOS (Pl-MG)
54 - SALOMÃO CRUZ (PFl-RR)
55 - SERAFIM VENZON (PDT-SC)
56 - SÉRGIO BARCEllOS (PFl-AP)
57 - ZÉ íNDIO (PMDB-SP)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO I
Da Organização Político-Administrativa

Art. 18. organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1° Brasília é a Capital Federal.
§ 2° Os Territórios Federais integram a União, e

sua criação, transformação em Estado ou reintegra
ção ao Estado de origem serão reguladas em lei com
plementar.

§ 3° Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe
derais, mediante aprovação da população diretamen
te interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.

§ 4° A criação, a incorporação, a fusão e o des
membramento de Municípios, far-se-ão por lei esta
dual, dentro do período determinado por lei comple
mentar federal, e dependerão de consulta prévia, me
diante plebiscito, às populações dos Municípios en
volvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

.. § 4°com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 15, de 12-9-1996.

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, sub
vencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei,
a colaboração de interesse público;

11 - recusar fé aos documentos públicos;

111 - criar distinções entre brasileiros ou prefe
rências entre si.

TíTULO IV
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
para0 especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor so
bre todas as matérias de competência da União, es
pecialmente sobre:

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida públi
ca 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;



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.420, DE 2002

(Do Sr. Pimenta da Veiga e outros)

Dispõe sobre a realização de prebis
citas para a criação dos Estados do Aripu
anã, do Araguaia, do Xingu, de Tapajós, de
Carajás, do Rio Negro, de Solimões, do Ui
rapuru, do Madeira e do Juruá.

(Às Comissões da Amazônia e de De
senvolvimento Regional; e de Constituição e
Justiça e de Redação)
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VI - incorporação, subdivisão ou desmembra- O Congresso Nacional decreta:
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as Art. 1° Na forma do art. 49, inciso XV, e do art.
respectivas Assembléias Legislativas; 18, § 3°, da Constituição Federal, ficam convocados

VII - transferência temporária da sede do Go- plebiscitos:
verno Federal; 1- no Estado de Mato Grosso, para que a popu-

VIII - concessão de anistia; lação se manifeste sobre a criação dos Estados:

.. '~.- o~g~nização adminis~rati~a,.judiciári~:do a) do Aripuanã, a ser formado pelos
Mlnlsten.o,~ubllcoe da .Def:ns.on~ ~u.bllca da .U~la?e Municípios de Alta Floresta, Apiacás, Aripu-
dos Terntonos e organlzaçao jUdlClana, do Mlnlsteno anã, Brasnorte, Campo Novo do Parecis,
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal; Campos de Júlio, Carlinda, Castanheira,

X - criação, transformação e extinção de car- Comodoro, Cotriguaçu, Diamantino, Juara,
gos, empregos e funções públicas; observado o que Juína, Juruena, Lucas do Rio Verde, Nova
estabelece o art. 84, VI, b; Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova

* Inciso X com redação dada pela Emenda Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum,
Constitucional n° 32, de 11-9-2001. Novo Horizonte do Norte, Paranaíta, Porto

XI - criação, e extinção de Ministérios e órgãos dos Gaúchos, São José do Rio Claro, Sape-
da administração pública; zal, Sorriso, Tabaporã e Tapurah;

* Inciso XI com redação dada pela Emenda b) do Ara~uaia, a ser formado pelos
Constitucional nO 32, de 11-9-2001. Municípios de Agua Boa, Alto Boa Vista,

XII - telecomunicações e radiodifusão; Cana~rava do. Norte, Canarana, .Cláudia,
XIII - matéria financeira cambial e monetária Cocallnho, Collder, Confresa, Feliz Natal,

instituições financeiras e suas'operações; , Gaúch~ ,do Norte, ?u~rantã do ,Norte, Itaú-

XIV d I"t d . - ba, Luclara, Marcelandla, Matupa, Nova Gu-- moe a, seus Iml es e emlssao, e mon- . . _ .
t t d d"d b'I'" fed I anta, Nova Ublrata, Novo Mundo, Paranatln-an e a IVI a mo I lana era. .

. _ , . . . ga, Peixoto de Azevedo, Porto Alegre do
XV - flxaçao do subsidio dos MInistros do Su - Norte Querência Ribeirão Cascalheira

premo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta Sant~ Carmem S~nta Terezinha São Féli~
dos Presidentes da República, da Câmara ~os Depu- do Araguaia, São José do Xin~u, Sinop,
tados, do Senado Federal e do Supremo Tnbunal Fe- Terra Nova do Norte União do Sul Vera e
deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°,150, Vila Rica' ' ,
11,153,111, e 153, §2°, I. '

* Inciso XV acrescido pela Emenda Constitucio- 11 - no Estado do Pará, para que a população
nal n° 19, de 4-6-1998. se manifeste sobre a criação dos Estados:

Art. 49. É da competência exclusiva do Con- a) do Xingu, a ser formado pelos Muni-
gresso Nacional: cípios de Altamira, Itaituba, Jacareacanga,

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor- Novo Progresso, Trairão;
dos ou atos internacionais que acarretem encargos b) de Tapajós, a ser formado pelos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; Municípios de Alenquer, Almeirim, Aveiro,
.. Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Juruti,
........ Medicilândia, Monte Alegre, Óbidos, Oriximi

ná, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rurópo
lis, Santarém, Terra Santa, Uruará, Vitória
do Xingu;

c) de Carajás, a ser formado pelos Mu
nicípios de Água Azul do Norte, Bannach,
Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do
Araguaia, Canaã dos Carajás, Conceição do
Araguaia, Cumaru do Norte, Curionópolis,
Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia,
Itupiranga, Marabá, Nova Ipixuna, Ourilân
dia do Norte, Palestina do Pará, Parauape
bas, Pau D'Arco, Piçarra, Redenção, Rio



rá;

Justificação

A proximidade entre governantes e governados
é um fator decisivo na solução de problemas que afe
tam a população e a economia de um país, uma vez
que possibilita o exercício democrático da participa
ção popular na repartição do poder e proporciona

b) de Solimões, a ser formado pelos
Municípios de Amaturá, Atalaia do Norte,
Benjamin Constant, Jutaí, Santo Antônio do
Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e To
nantins;

c) do Uirapuru, a ser formado pelos
Municípios de Boca do Acre, Eirunepé,
Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Lábrea e
Pauini;

d) do Madeira, a ser formado pelos
Municípios de Apuí, Borba, Canutama, Hu
maitá, Manicoré, Maués e Novo Aripuanã;

e) do Juruá, a ser formado pelos Muni
cípios de Alvarães, Carauari, Coari, Fonte
Boa, Juruá, Maraã, Tapauá, Tefé e Uarini.

Art. 2° Proclamados os resultados dos plebisci
tos e, em caso de manifestação favorável, será
apresentado projeto de lei complementar perante
qualquer das Casas do Congresso Nacional, confor
me dispõem o § 3° do art. 18 da Constituição Fede
ral e o art. 4°, § 1°, da Lei n° 9.709, de 1998.

§ 1° A Casa perante a qual tenha sido apresen
tado o projeto de lei complementar referido no caput
determinará a audiência das respectivas Assembléi
as Legislativas, nos termos do art. 4°, §§ 2° e 3°, da
Lei 9.709, de 1998, fixando-lhes prazo para manifes
tação.

§ 2° Não havendo manifestação das Assembléi
as Legislativas no prazo fixado, o Congresso Nacional
considerará atendida a exigência prevista no art. 48,
inciso VI, da Constituição Federal.

Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana uma melhor visualização das necessidades mais ime-
do Araguaia, São Domingos do Araguaia, diatas dos cidadãos. Daí a importância de nós, parla-
São Félix do Xingu, São Geraldo do Aragua- mentares, estarmos permanentemente atentos, agin-
ia, São João do Araguaia, Sapucaia, Tucu- do no sentido de encontrar formas de diminuir as dis-
mã e Xinguara; tâncias que separam o poder e o povo.

111- no Estado do Amazonas, para que a popula- Em um País de dimensões continentais, como o
ção se manifeste sobre a criação dos Estados: Brasil, o primeiro obstáculo a ser vencido, na luta pela

integração dos cidadãos brasileiros à sociedade em
a) do Rio Negro, a ser formado pelos

que vivem, é a barreira da distância espacial. Com
Municípios de São Gabriel da Cachoeira,

efeito, muitas das diferentes e imensas áreas queSanta Isabel do Rio Negro, Barcelos e Japu-
compõem o mosaico de paisagens e culturas nacio-
nais permanecem desarticuladas, tendo em vista so
bretudo a imensa distância física e social que as se
param do restante dos centros mais dinâmicos e de
senvolvidos.

O fato mais grave que daí decorre é que, nessas
imensas regiões que permanecem desintegradas do
tecido político, econômico e social brasileiro, o exercí
cio da cidadania torna-se praticamente impossível,
uma vez que à maioria de sua população é vetado o
acesso a bens e serviços tanto em setores básicos,
como os de trabalho, saúde e educação, quanto em
outros aparentemente mais abstratos ao entendimen
to do cidadão comum, porém igualmente importan
tes, como é o caso da informação.

No Congresso Nacional, muito se fala em igual
dade para todos os cidadãos brasileiros, mas esque
ce-se freqüentemente que o desenvolvimento social,
econômico e cultural de uma população assenta-se
sobre um pano de fundo, que é o território, sem o qual
nada pode funcionar a contento e, nem mesmo, acon
tecer.

Uma das tarefas mais importantes para que fo
mos investidos é adotar medidas que permitam uma
vida digna para todos os cidadãos brasileiros. Mas,
para isso, é fundamental considerarmos que o orde
namento racional do território é um dos elementos
fundamentais para se atingir um pacto geral e perma
nente pela cidadania em nosso País. E isso pressu
põe não apenas uma adequada organização das re
lações patrimoniais, de trabalho, políticas, religiosas,
morais, sociais e econômicas, mas também das rela
ções territoriais.

No entanto, ao observarmos a questão da igual
dade de direitos e oportunidades e da justiça social,
vamos ver que, também do ponto de vista da organi
zação do território, o Brasil continua sendo um País
extremamente injusto. E isso pode ser exemplificado
no caso dos Estados do Pará, Mato Grosso e Amazo
nas, cujas dimensões físicas vêm impedindo, desde o
período colonial, a realização de um projeto de cida
dania capaz de garantir os direitos mais básicos a mi-
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1 - ABELARDO LUPION (PFL-PR)
2 - AIRTON CASCAVEL (PPS-RR)
3 - AIRTON DIPP (PDT-RS)
4 - ALCEU COLLARES (PDT-RS)
5 - ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ)
6 - ALMEIDA DE JESUS (PL-CE)
7 - ALMERINDA DE CARVALHO (PPB-RJ)
8 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB-SP)
9 - ANíBAL GOMES (PMDB-CE)
10 - ANTÔNIO DO VALLE (PMDB-MG)
11 - ANTÔNIO JORG E (PTB-TO)
12 - ANTONIO KANDIR (PSDB-SP)
13 - ARMANDO ABíLlO (PSDB-PB)
14 - ARNON BEZERRA (PSDB-CE)
15 - ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
16 - ÁTILA LINS (PFL-AM)
17 - ÁTILA LIRA (PSDB-PI)
18 - AUG USTO NARDES (PPB-RS)
19 - B. SÁ (PSDB-PI)
20 - BADU PICANÇO (PL-AP)
21 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
22 - CARLOS DUNGA (PTB-PB)
23 - CARLOS SANTANA (PT-RJ)
24 - CELCITA PINHEIRO (PFL-MT)
25 - CHICO DA PRINCESA (PSDB-PR)
26 - CIRO NOGUEIRA (PFL-PI)
27 - CLEUBER CARNEIRO (PFL-MG)
28 - CORIOLANO SALES (PMDB-BA)
29 - COSTA FERREIRA (PFL-MA)
30 - CRESCÊNCIO PEREIRA JR. (PFL-CE)
31 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG)
32 - DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB)
33 - DARCI COELHO (PFL-TO)
34 - DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS)
35 - DIVALDO SURUAGY (PST-AL)
36 - DOMICIANO CABRAL (PSDB-PB)
37 - DA. ANTONIO CRUZ (PMDB-MS)
38 - DA. BENEDITO DIAS (PPB-AP)

Total de Assinaturas:
Confirmadas:
Não Conferem:
Fora do Exercício:
Repetidas:
Ilegíveis:
Retiradas:

Assinaturas Confirmadas

Brasília, 5 de dezembro de 2002.

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

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que PDC 2.420/02

do Sr. Deputado Pimenta da Veiga, que "Dispõe sobre
a realização de prebiscitos para a criação dos Esta
dos do Aripuanã, do Araguaia, do Xingu, de Tapajós,
de Carajás, do Rio Negro, de Solimões, do Uirapuru,
do Madeira e do Juruá", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

174 assinaturas confirmadas;
12 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
4 assinaturas repetidas;
Oassinatura ilegível;
Oassinatura retirada.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

Proposição: PDC 2.420/02

Autor: Pimenta da Veiga

Data de Apresentação: 27-11-02
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Ihões de cidadãos brasileiros, que habitam imensas Ementa: Dispõe sobre a realização de prebiscitos
áreas ainda praticamente privadas de tudo o que para a criação dos Estados do Aripuanã, do Aragua-
pode representar o progresso e uma vida digna, seja ia, do Xingu, de Tapajós, de Carajás, do Rio Negro,
do ponto de vista dos direitos básicos, seja em termos de Solimões, do Uirapuru, do Madeira e do Juruá.
de desenvolvimento social, político e cultural. Possui Assinaturas Suficientes: SIM

A proposição que ora submetemos à apreciação
dos Nobres Pares, criando os Estados do Aripuanã e
do Araguaia, no Estado do Mato Grosso, do Xingu, de
Tapajós e de Carajás, no Estado do Pará, e do Rio
Negro, de Solimões, do Uirapuru, do Madeira e de Ju
ruá, no Estado do Amazonas, vem ao encontro da ne
cessidade de se chegar, no País, a um modelo de or
ganização territorial que permita a aproximação de
governantes e governados, não só como forma de
acelerar a resolução dos principais problemas sociais
e econômicos que afetam diretamente a vida da po
pulação, mas como uma estratégia de exercício de
mocrático que possibilite a participação popular nas
decisões dos poderes constituídos, bem como uma
melhor visualização, por parte dos governantes, das
necessidades mais candentes da população.

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 2002.
- Deputado Pimenta da Veiga.

Ofício n° 128/ 2002
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39 - DA. HÉLIO (PDT-SP)
40 - DUILlO PISANESCHI (PTB-SP)
41 - EDIR OLIVEIRA (PTB-RS)
42 - EDMAR MOREIRA (PPB-MG)
43 - EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
44 - EDUARDO CAMPOS (PSB-PE)
45 - ELCIONE BARBALHO (PMDB-PA)
46 - EMERSON KAPAZ (PPS-SP)
47 - ENIVALDO RIBEIRO (PPB-PB)
48 - EUJÁCIO SIMÕES (PL-BA)
49 - EULER MORAIS (PMDB-GO)
50 - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
51 - EURípEDES MIRANDA (PDT-RO)
52 - EVANDRO MILHOMEN (PSB-AP)
53 - FERNANDO FERRO (PT-PE)
54 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
55 - FEDER JUNIOR (PPB-RS)
56 - FLÁVIO ARNS (PT-PR)
57 - FRANCISCO GARCIA (PFL-AM)
58 - GEOVAN FREITAS (PMDB-GO)
59 - GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
60 - GESSIVALDO ISAIAS (PMDB-PI)
61 - GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA)
62 - HAROLDO LIMA (PCdoB-BA)
63 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
64 - HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG)
65 - HUGO BIEHL (PPB-SC)
66 - IBERÊ FERREIRA (PTB-RN)
67 - IÉDIO ROSA (PFL-RJ)
68 -IGOR AVELlNO (PMDB-TO)
69 - INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE)
70 -IVAN PAIXÃO (PPS-SE)
71 - JAIME MARTINS (PFL-MG)
72 - JAIR BOLSONARO (PPB-RJ)
73 - JAIR MENEGUELLI (PT-SP)
74 - JOÃO CASTELO (PSDB-MA)
75 - JOÃO COLAÇO (PSDB-PE)
76 - JOÃO LEÃO (PPB-BA)
77 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
78 - JOÃO MATOS (PMDB-SC)
79 - JOÃO TOTA (PPB-AC)
80 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB-BA)
81 - JORGE KHOURY (PFL-BA)
82 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES)
83 - JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB-PR)
84 - JOSÉ L1NHARES (PPB-CE)
85 - JOSÉ LOURENÇO (PMDB-BA)
86 - JOSÉ MILlTÃO (PTB-MG)
87 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB-PE)
88 - JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT-SP)
89 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL)
90 - JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)

91 - JOVAIR ARANTES (PSDB-GO)
92 - JUQUINHA (PL-GO)
93 - LAíRE ROSADO (PMDB-RN)
94 - LAURA CARNEIRO (PFL-RJ)
95 - LAVOISIER MAIA (PFL-RN)
96 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE)
97 - L1NCOLN PORTELA (PSL-MG)
98 - L1NO ROSSI (PSDB-MT)
99 - LUIS BARBOSA (PFL-RR)
100 - LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS)
101 - LUISINHO (PPB-RJ)
102 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP)
103 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO)
104 - LUIZ FERNANDO (PPB-AM)
105 - MARCELO CASTRO (PMDB-PI)
106 - MÁRCIO FORTES (PSDB-RJ)
107 - MARIA LÚCIA (PMDB-MG)
108 - MÁRIO NEGROMONTE (PPB-BA)
109 - MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
110- MAURO LOPES (PMDB-MG)
111 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
112 - MILTON MONTI (PMDB-SP)
113 - MOACIR MICHELEDO (PMDB-PR)
114 - MUSSA DEMES (PFL-PI)
115 - NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG)
116 - NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
117 - NELSON MEURER (PPB-PR)
118 - NILTON BAIANO (PPB-ES)
119 - NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
120 - OLAVO CALHEIROS (PMDB-AL)
121 - OLlMPIO PIRES (PDT-MG)
122 - OLIVEIRA FILHO (PL-PR)
123 - OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG)
124 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR)
125 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
126 - OSVALDO REIS (PMDB-TO)
127 - PAES LANDIM (PFL-PI)
128 - PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ)
129 - PAULO JOSÉ GOUVÊA (PL-RS)
130 - PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)
131 - PEDRO CANEDO (PSDB-GO)
132 - PEDRO CELSO (PT-DF)
133 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
134 - PEDRO FERNANDES (PFL-MA)
135 - PEDRO IRUJO (PFL-BA)
136 - PIMENTA DA VEIGA (PSDB-MG)
137 - PINHEIRO LANDIM (PMDB-CE)
138 - POMPEO DE MATTOS (PDT-RS)
139 - RAIMUNDO SANTOS (PL-PA)
140 - RENILDO LEAL (PTB-PA)
141 - RICARDO IZAR (PTB-SP)
142 - RICARDO RIQUE (PSDB-PB)
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143 - RITA CAMATA (PMDB-ES)
144 - ROBÉRIO ARAÚJO (PL-RR)
145 - ROBERTO ARGENTA (PHS-RS)
146 - ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ)
147 - ROBERTO ROCHA (PSDB-MA)
148 - ROLAND LAVIGNE (PMDB-BA)
149 - ROMEL ANIZIO (PPB-MG)
150 - ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)
151 - RONALDO VASCONCELLOS (PL-MG)
152 - RUBEM MEDINA (PFL-RJ)
153 - SALATIEL CARVALHO (PMDB-PE)
154 - SALOMÃO CRUZ (PFL-RR)
155 - SARAIVA FELIPE (PMDB-MG)
156 - SAULO PEDROSA (PSDB-BA)
157 - SERAFIM VENZON (PDT-SC)
158 - SÉRGIO BARCELLOS (PFL-AP)
159 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoB-MG)
160 - SÉRGIO NOVAIS (PSB-CE)
161 - SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
162 - SILAS CÂMARA (PTB-AM)
163 - SIMÃO SESSIM (PPB-RJ)
164 - TADEU FILlPPELLI (PMDB-DF)
165 - VICENTE ARRUDA (PSDB-CE)
166 - VICENTE CAROPRESO (PSDB-SC)
167 - VITIORIO MEDIOLl (PSDB-MG)
168 - WALDEMIR MOKA (PMDB-MS)
169 - WALFRIDO MARES GUIA (PTB-MG)
170 - XICO GRAZIANO (PSDB-SP)
171 - YEDA CRUSIUS (PSDB-RS)
172 - YVONILTON GONÇALVES (PFL-BA)
173 - ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB-GO)
174 - ZÉ íNDIO (PMDB-SP)

Assinaturas que Não Conferem

1 - ALEX CANZIANI (PSDB-PR)
2 - CANDINHO MATIOS (PSDB-RJ)
3 - CLÓVIS QUEIROZ (PFL-AC)
4 - CUNHA BUENO (PPB-SP)
5 - GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA)
6 - JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL-PE)
7 - MARCELO TEIXEIRA (PMDB-CE)
8 - MEDEIROS (PL-SP)
9 - NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
10- NELSON TRAD (PTB-MS)
11 - NEUTON LIMA (PFL-SP)
12 - SALVADOR ZIMBALDI (PSDB-SP)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1 - ROBERTO PESSOA (PFL-CE)

Assinaturas Repetidas

1 - JUQUINHA (PL-GO)
2 - PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)

3 - PEDRO CANEDO (PSDB-GO)
4 - XICO GRAZIANO (PSDB-SP)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO I
Da Organização Político-Administrativa

Art. 18. A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1° Brasília é a Capital Federal.
§ 2° Os Territórios Federais integram a União, e

sua criação, transformação em Estado ou reintegra
ção ao Estado de origem serão reguladas em lei com
plementar.

§ 3° Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe
derais, mediante aprovação da população diretamen
te interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.

§ 4° A criação, a incorporação, a fusão e o des
membramento de Municípios, far-se-ão por lei esta
dual, dentro do período determinado por lei comple
mentar federal, e dependerão de consulta prévia, me
diante plebiscito, às populações dos Municípios en
volvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

* § 4° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 15, de 12-9-1996.

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, sub
vencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei,
a colaboração de interesse público;

11 - recusar fé aos documentos públicos;
111 - criar distinções entre brasileiros ou prefe

rências entre si.

." ..•......_..._------------, ,-----_._._-_•....•...
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TíTULO IV
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 so
bre todas as matérias de competência da União, es
pecialmente sobre:

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida públi
ca 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 desmembra
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias legislativas;

VII - transferência temporária da sede do Go
verno 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 car
gos, empregos e funções públicas; observado o que
estabelece o art. 84, VI, b;

* Inciso X com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 32, de 11-9-2001.

XI - criação, e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública;

* Inciso XI com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 32, de 11-9-2001.

XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,

instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e mon

tante da dívida mobiliária federal.
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Su

premo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos Depu-

tados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fe
deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°, 150,
11, 153, 111, e 153, § 2°, I.

* Inciso XV acrescido pela Emenda Constitucio
nal n° 19, de 4-6-1998.

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

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

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

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

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

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

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o quedispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

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

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

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

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

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

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

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;



Susta a aplicação dos arts. 2°, 4° e
5° do Decreto n° 4.489, de 28 de novem
bro de 2002

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.514, DE 2002

(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica sustada a aplicação do disposto nos

arts. 2°, 4° e 5° do Decreto n° 4.489, de 28 de novem
bro de 2002, que regulamenta o art. 5° da Lei Comple
mentar n° 105, de 10 de janeiro de 2001 .

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

Justificação

Com base no art. 108 e § 2° do art. 109 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, apresento
este Projeto de Decreto Legislativo, para sustar diver
sos artigos do Decreto n° 4.489, de 2002, que objetiva
regulamentar o art. 5° da Lei Complementar n° 105,
de 10 de janeiro de 2001 , a qual dispõe sobre o sigilo
das operações de instituições financeiras e dá outras
providências.

Pelo art. 49 da Constituição Federal, é da com
petência exclusiva do Congresso Nacional sustar os
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do

Art. 4° A incorporação de Estados entre si, sub
divisão ou desmembramento para se anexarem a ou
tros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fede
rais, dependem da aprovação da população direta
mente interessada, por meio de plebiscito realizado
na mesma data e horário em cada um dos Estados, e
do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvi
das as respectivas Assembléias Legislativas.

§ 1° Proclamando o resultado da consulta ple
biscitária, sendo favorável à alteração territorial pre
vista no "caput", o projeto de lei complementar res-

Regulamenta a execução do dispos
to nos Incisos I, 11 e 11I do Art. 14 da Cons
tituição Federal.

LEI N° 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
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XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; pectivo será proposto perante qualquer das Casas do
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora- Congresso Nacional.

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes- § 2° À Casa perante a qual tenha sido apresen-
quisa e lavra de riquezas minerais; tado o projeto de lei complementar referido no pará-

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou grafo anterior compete proceder à audiência das res-
concessão de terras públicas com área superior a pectivas Assembléias Legislativas.
dois mil e quinhentos hectares. § 3° Na oportunidade prevista no parágrafo anteri-

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado or, as respectivas Assembléias Legislativas opinarão,
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos con-
órgãos diretamente subordinados à Presidência da cernentes aos aspectos administrativos, financeiros, so-
República para prestarem, pessoalmente, informa- ciais e econômicos da área geopolítica afetada.
ções sobre assunto previamente determinado, impor- § 4° O Congresso Nacional, ao aprovar a lei
tando em crime de responsabilidade a ausência sem complementar, tomará em conta as informações téc-
justificação adequada. nicas a que se refere o parágrafo anterior.

.. Artigo, caput, com redação dada pela Emenda Art. 5° O plebiscito destinado à criação, à incor-
Constitucional de Revisão nO 2, de 7-6-1994. poração, à fusão e ao desmembramento de Municípi-

§ 1° Os Ministros de Estado poderão compare- os, será convocado pela Assembléia Legislativa, de
cer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou conformidade com a legislação federal e estadual.
a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e .
mediante entendimentos com a Mesa respectiva, .
para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri
tos de informações a Ministros de Estado ou a qual
quer das pessoas referidas no "caput" deste artigo,
importando em crime de responsabilidade a recusa,
ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.

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

._--------_._.__._-_._ .._._._.._----



TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

111- ninguém será submetido a tortura nem a tra
tamento desumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sen
do vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporci
onai ao agravo, além da indenização por dano materi
al, moral ou à imagem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;
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poder regulamentar ou dos limites da delegação le- O Decreto n° 4.489, de 2002, exorbita claramen-
gislativa. te da mera regulamentação do art. 5° da lei Comple-

O art. 5° da lei Complementar n° 105, de 2001, mentar n° 105, de 2001, além de desrespeitar o § 2°
que o Decreto nO 4.489 pretende regulamentar, dis- do art. 5° da Constituição Federal, pelo qual, os direi-
põe que : "O Poder Executivo disciplinará, inclusive tos e garantias nela expressos não excluem outros
quanto à periodicidade e aos limites de valor, os crité- decorrentes do regime e dos princípios por ela adota-
rios segundo os quais as instituições financeiras infor- dos. Dentre aqueles, deve-se citar o direito à intimida-
marão à administração tributária da União, as opera- de e privacidade dos cidadãos, cujas contas bancári-
ções financeiras efetuadas pelos usuários de seus as de pequeno valor não precisam ser escrutinadas
serviços." pelos funcionários da Secretaria da Receita Federal.

Analisando gramaticalmente o texto do art. 5° ci- Por todo o exposto, espero contar com o apoio
tado, vê-se que a lei Complementar autoriza o Poder dos nobres Pares do Congresso Nacional, para a
Executivo a disciplinar os critérios segundo os quais aprovação deste Projeto de Decreto legislativo, que
as instituições financeiras informarão à Secretaria da susta a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° do Decreto nO
Receita Federal as operações financeiras efetuadas 4.489, de 28 de novembro de 2002.
pelos seus usuários. Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2002 . -

Pelo texto do Decreto n° 4.489, de novembro de Deputado Arnaldo Faria de Sá.
2002, não se vê disciplinamento de critérios, mas sim,
disposições objetivas que exorbitam da mera regula
mentação do art.5° da lei Complementar nO 105.

Assim, o art. 2° do Decreto diz que as informa
ções sobre as operações financeiras "serão presta
das, continuamente, em arquivos digitais, de acordo
com as especificações definidas pela Secretaria da
Receita Federal, e restringir-se-ão a informes relacio
nados com a identificação dos titulares das opera
ções e com os montantes globais mensalmente movi
mentados, relativos a cada usuário, vedada a inser
ção de qualquer elemento que permita identificar a
sua origem ou a natureza dos gastos efetuados:'

A prestação de informações, continuamente,
em arquivos digitais, conforme as especificações de
finidas pela SRF, estariam exorbitando dos meros cri
térios, referidos no art. 5° da lei Complementar n°
105, que o Decreto pretende regulamentar.

Mais grave é o disposto no arts. 4° e 5° do De
creto n° 4.489, de 2002. O art. 4° dispõe que as insti
tuições financeiras poderão desconsiderar as infor
mações relativas a cada modalidade de operação fi
nanceira em que o montante global movimentado no
mês seja inferior aos seguintes limites: para pessoas
físicas, cinco mil reais; para pessoas jurídicas, dez
mil reais. E no art. 5°, dá-se poder à Secretaria da Re
ceita Federal para alterar esses limites, (ou seja, po
derá baixá-los), instituir limites semestrais e anuais e
instituir limites relativos a conjunto de modalidades de
operações.

Verifica-se claramente que esses limites são ex
cessivamente baixos, e redundam em exorbitante e
ilegal controle da vida privada e financeira de todos os
cidadãos do País.



XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a au
toridade competente poderá usar de propriedade par
ticular, assegurada ao proprietário indenização ulteri
or, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim defi
nida em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a
lei fixar;

XXVIII- são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em

obras coletivas e à reprodução da imagem e voz hu
manas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento
econômico das obras que criarem ou de que partici
parem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização,
bem como proteção às criações industriais, à proprie
dade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situ

ados no País será regulada pela lei brasileira em bene
fício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;

XXXII- o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;

XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
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VII - é assegurada, nos termos da lei, a presta- sas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro
ção de assistência religiosa nas entidades civis e mili- caso, o trânsito em julgado;
tares de internação coletiva; XX - ninguém poderá ser compelido a associ-

VIII- ninguém será privado de direitos por moti- ar-se ou a permanecer associado;
vo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou XXI - as entidades associativas, quando ex-
política, salvo se as invocar para eximir-se de obriga- pressamente autorizadas, têm legitimidade para re-
ção legal a todos imposta e recusar-se a cumprir presentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
prestação alternativa, fixada em lei; XXII - é garantido o direito de propriedade;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, XXIII- a propriedade atenderá a sua função so-
artística, científica e de comunicação, independente- cial;
mente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direi
to a indenização pelo dano material ou moral decor
rente de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin
guém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desas
tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por de
terminação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das co
municações telefônicas, salvo, no último caso, por or
dem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei esta
belecer para fins de investigação criminal ou instru
ção processual penal;

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofí
cio ou profissão, atendidas as qualificações profissio
nais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informa
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessá
rio ao exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos ter
mos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, indepen
dentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mes
mo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autori
dade competente;

XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII- a criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio
namento;

XIX - as associações só poderão ser compulso
riamente dissolvidas ou ter suas atividades suspen-

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



ção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri,

com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida;

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o de
fina, nem pena sem prévia cominação legal;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para bene
ficiar o réu;

XLI- a lei punirá qualquer discriminação atenta
tória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLlI- a prática do racismo constitui crime inafi
ançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o ter
rorismo e os definidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescrití
vel a ação de grupos armados, civis ou militares, con
tra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do con
denado, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da
lei, estendidas aos sucessores e contra eles executa
das, até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI - a lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes:
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de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no a) privação ou restrição da liberdade;
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalva- b) perda de bens;
das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à seguran- c) multa;

ça da sociedade e do Estado; d) prestação social alternativa;
XXXIV - são a todos assegurados, independen- e) suspensão ou interdição de direitos;

temente do pagamento de taxas: XLVII _ não haverá penas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em a) de morte salvo em caso de guerra declarada
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de nos termos do art.84, XIX; ,

poder; b)d' "t'd- . - 'bl" e carater perpe uo;
b) a obtenção de certl oes em repartlçoes pu 1- ) d t b Ih f d'

d f d d· . I' d't c e ra a os orça oscas, para e esa e Ireltos e esc areclmento e SI u- . '
ações de interesse pessoal; d) de banimento;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Po- e) cruéis;
der Judiciário lesão ou ameaça a direito; XL~1I1. - a pena será cumprida em estabel~ci-

XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido, m~ntos diStintoS, de acordo com a natureza do delito,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; a Idade e o s~xo do apenado; . "

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exce- XLIX - e assegurado aos presos o respeito a in-
tegridade física e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas condi
ções para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação;

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, em caso de crime comum, praticado an
tes da naturalização, ou de comprovado envolvimento
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na
forma da lei;

L11 - não será concedida extradição de estran
geiro por crime político ou de opinião;

L111- ninguém será processado nem sentencia
do senão pela autoridade competente;

L1V - ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou ad
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

LVIII- o civilmente identificado não será subme
tido a identificação criminal, salvo nas hipóteses pre
vistas em lei;

L1X - será admitida ação privada nos crimes de
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;

LXI - ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autori
dade judiciária competente, salvo nos casos de trans-



CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

Art. 60 São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ
dência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

* Artigo com redação dada pela Emenda Consti
tucional nO 26, de 14-2-2000.
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gressão militar ou crime propriamente militar, defini- b) para a retificação de dados, quando não se
dos em lei; prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou admi-

lXII - a prisão de qualquer pessoa e o local nistrativo;
onde se encontre serão comunicados imediatamente lXXlI1 - qualquer cidadão é parte legítima para
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
por ele indicada; patrimônio público ou de entidade de que o Estado

lXIII- o preso será informado de seus direitos participe, à moralidade administrativa, ao meio ambi-
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe as~ ente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o au-
segurada a assistência da família e de advogado; !or, salv? comprovada m?-f~, isento de custas judicia-

lXIV t d"t"d t'f' - d IS e do onus da sucumbencla;- o preso em Irei o a I en I Icaçao os , . _ . . ,.
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório . lXXIV - o Estado prestara asslstencla Jundlca
policial; Integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência

LXV
. -'1 I ' . de recursos;

- a pnsao lega sera Imediatamente relaxa- . . ,
da pela autoridade judiciária' LXXV - o Estado indenizara o condenado por

., , ' ,. _ erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
lXVI - nlnguem sera levado a pnsao ou nela tempo fixado na sentença'

mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, lXXVI - t 't ' h 'd
com ou sem fian a' - sao gra UI ~s para os recon eCI amen-

ç , te pobres, na forma da lei:
lXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a) o registro civil de nascimento'

a do responsável pelo inadimplemento voluntário e . _ ,. '
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositá- b) a certldao de oblto;
rio infiel' lXXVII- são gratuitas as ações de "habeas cor-

lX
'VIII d '''h b " pus" e "habeas data", e, na forma da lei, os atos ne-

- conce er-se-a a eas corpus sempre ' . ,. d 'd d ., . cessanos ao exerCICIO a CI a anla.
que alguem sofrer ou se achar ameaçado de sofrer VI- o . . . .
olência ou coação em sua liberdade de locomoção, . § 1 As nor.ma..:' defln.ldor~s ~os d.lreltos e garan-
por ilegalidade ou abuso de poder; tias fundamentais tem aphcaçao Imediata.

lXIX _ conceder-se-á mandado de segurança ~ ~o _Os _direitos e garantias expressos nest~
para proteger direito líquido e certo não amparado ConstltUlçao nao excluem outros decorrentes do regl-
por "habeas corpus" ou "habeas dat~", quando o res- ~e e do~ pri~cípios por ela a~ot.ados, ou d~s tratados
ponsável pela ilegalidade ou abuso de poder for auto- I~ter~aclonals em que a Repubhca Federativa do Bra-
'd d 'bl' t d . 'do ,sll seja parte.n a e pu Ica ou agen e e pessoa Jun Ica no exercl-

cio de atribuições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por:

a) partido político com representação no Con
gresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funciona
mento há pelo menos um ano, em defesa dos interes
ses de seus membros ou associados;

lXXI - conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitu-
cionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,
à soberania e à cidadania;

lXXII- conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informa
ções relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades governa
mentais ou de caráter público;
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SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

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

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

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

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

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

VI- mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o quedispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

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

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

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

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

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

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

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora
ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informa
ções sobre assunto previamente determinado, impor
tando em crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada.

.. Artigo, "caput", com redação dada pela Emen
da Constitucional de Revisão nO 2, de 7-6-1994.

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

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri
tos de informações a Ministros de Estado ou a qual
quer das pessoas referidas no "caput" deste artigo,
importando em crime de responsabilidade a recusa,
ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.

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

DECRETO N° 4.489,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002

Regulamenta o art.SO da lei comple
mentar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, no
que conceme à prestação de informações
à secretaria da receita federal do ministé
rio da fazenda, pelas instituições financei
ras e as entidades a elas equiparadas, re
lativas às operações financeiras efetuadas
pelos usuários de seus serviços.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art.5° da Lei Comple
mentar n° 105, de 10 de janeiro de 2001 ,

Decreta:
Art. 12 As instituições financeiras, assim consi

deradas ou equiparadas nos termos dos §§ 1° e 2° do
art.1° da Lei Complementar nO 105, de 10 de janeiro
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de 2001, devem prestar à Secretaria da Receita Fe- títulos de crédito, o somatório dos valores lançados a
deral do Ministério da Fazenda informações sobre as crédito e o somatório de valores lançados a débito, no
operações financeiras efetuadas pelos usuários de mês, em cada conta que registrar as operações do
seus serviços, sem prejuízo do disposto no art.()ll da usuário;
referida Lei Complementar. VI- nas aquisições e vendas de títulos de renda

Art. 2~ As informações de que trata este Decreto, fixa ou variável:
referentes às operações financeiras descritas no § 1° a) em operações no mercado à vista, o somató-
do art.5° da Lei Complementar n° 105, de 2001, serão rio das aquisições e o somatório das vendas realiza-
prestadas, continuamente, em arquivos digitais, de das no mês;
acordo com as especificações definidas pela Secreta- b) em operações no mercado de opções, o so-
ria da Receita Federal, e restringir-se-ão a informes re- matório dos prêmios recebidos e o somatório dos prê-
lacionados com a identificação dos titulares das opera- mios pagos no mês, informados de forma segregada,
ções e com os montantes globais mensalmente movi- relativos a todos os contratos de opções, inclusive os
mentados, relativos a cada usuário, vedada a inserção de opções flexíveis;
de qualquer elemento que permita identificar a sua ori- c) em operações no mercado de futuros, o so-
gem ou a natureza dos gastos efetuados. matório dos ajustes diários ocorridos no mês, relati-

§ 1~ Nas informações referidas neste artigo, não vos a todos os contratos do usuário;
se incluem as operações financeiras efetuadas pela d) em operações de swap, o somatório dos pa-
administração direta e indireta da União, dos Estados, gamentos e o somatório dos recebimentos ocorridos
do Distrito Federal e dos Municípios. no mês, informados de forma segregada, relativos a

§ 2~ As instituições financeiras deverão conser- todos os contratos do usuário;
var todos os documentos contábeis e fiscais, relacio- VII- nas aplicações em fundos de investimento,
nados com as operações informadas, enquanto per- o somatório dos lançamentos de aplicações realiza-
durar o direito de a Fazenda Pública constituir os cré- dos no mês, individualizado por fundo;
ditos tributários delas decorrentes. VIII _ nas aquisições de moeda estrangeira, o

§ 32 A identificação dos titulares das operações somatório das compras efetuadas no mês, em moeda
ou dos usuários dos serviços será efetuada pelo nú- nacional, pelo usuário;
mero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas IX _ nas conversões de moeda estrangeira em
(CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica moeda nacional, o somatório das vendas efetuadas
(CNPJ) e pelo número ou qualquer outro elemento de no mês, em moeda nacional, pelo usuário;
identificação existente na instituição financeira. X _ nas transferências de moeda estrangeira e

§ 4~ Caso a operação realizada pelo usuário não outros valores para o exterior, o somatório, em moeda
seja registrada em conta corrente, a instituição finan- nacional, dos valores transferidos no mês pelo usuá-
ceira deverá informar o número de registro ou de con- rio, contemplando todas as modalidades, indepen-
trole existente. dente do mercado de câmbio em que se operem;

Art. ~ Para os efeitos deste Decreto, conside- XI _ nas aquisições ou vendas de ouro, ativo fi-
ra-se montante global mensalmente movimentado: nanceiro, o somatório das aquisições e o somatório

I - nos depósitos à vista e a prazo, inclusive em das vendas realizadas, no mês, pelo usuário;
conta de poupança, o somatório dos lançamentos a XII _ nas operações com cartão de crédito, o so-
crédito efetuados no mês; matório dos pagamentos efetuados pelos titulares

11 - nos pagamentos efetuados em moeda cor- dos cartões e o somatório dos repasses efetuados
rente ou cheque, o somatório dos lançamentos a dé- aos estabelecimentos credenciados, no mês;
bito vinculados a tais pagamentos no mês; XIII _ nas operações de arrendamento mercan-

111- nas emissões de ordens de crédito ou docu- til, o somatório dos pagamentos efetuados pelos ar-
mentos assemelhados, o somatório dos lançamentos rendatários no mês, referentes a cada contrato.
a débito vinculados a tais emissões no mês; § 1~ As transferências de valores para o exterior,

IV - nos resgates em conta de depósito à vista e quando decorrentes de lançamentos a crédito efetua-
a prazo, inclusive de poupança, o somatório dos lan- dos pelo banco depositário em contas tituladas por
çamentos a débito vinculados a tais resgates no mês; residentes ou domiciliados no exterior, deverão ser in-

V - nos contratos de mútuo e nas operações de formadas de forma segregada das demais modalida-
desconto de duplicatas, notas promissórias ou outros des, nos termos do inciso X do caput, exceto quando



LEI COMPLEMENTAR N° 105,
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre o sigilo das operações
de instituições financeiras e dá outras
providências.

O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei Complementar:
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os recursos provierem de venda de moeda estrangei- Art. 5° O Poder Executivo disciplinará, inclusive
ra ou diretamente de outra conta da mesma espécie. quanto à periodicidade e aos limites de valor, os crité-

§ 2° As informações relativas a cartões de crédito rios segundo os quais as instituições financeiras infor-
serão apresentadas, nos termos do inciso XII, de forma marão à administração tributária da União, as opera-
individualizada por cartão emitido para o usuário. ções financeiras efetuadas pelos usuários de seus

Art. 42 Para o cumprimento do disposto no serviços.
art.311, as instituições financeiras poderão desconsi- § 1° Consideram-se operações financeiras, para
derar as informações relativas a cada modalidade de os efeitos deste artigo:
operação financeira em que o montante global movi- 1- depósitos à vista e a prazo, inclusive em con-
mentado no mês seja inferior aos seguintes limites: ta de poupança;

I - para pessoas físicas, R$ 5.000,00 (cinco mil 11 - pagamentos efetuados em moeda corrente
reais); ou em cheques;

11 - para pessoas jurídicas, R$ 10.000,00 (dez 111- emissão de ordens de crédito ou documen-
mil reais). tos assemelhados;

Art. 52 A Secretaria da Receita Federal poderá: IV _ resgates em contas de depósitos à vista ou
I - alterar os limites de que trata o art.42; a prazo, inclusive de poupança;
11 - instituir limites semestrais e anuais; V _ contratos de mútuo;
111- instituir limites relativos a conjunto de moda-

lidades de operações; VI - descontos de duplicatas, notas promissóri-
IV - no caso do inciso 11, estabelecer as hipéte- as e outros títulos de crédito;

ses em que, havendo uma modalidade de operação VII - aquisições e vendas de títulos de renda
financeira em que o montante global movimentado no fixa ou variável;
período seja superior aos limites estabelecidos, a ins- VIII - aplicações em fundos de investimentos;
tituição financeira deverá prestar todas as informa- IX _ aquisições de moeda estrangeira;
ções relativas às demais modalidades de operações
daquele titular ou usuário de seus serviços, ainda que X - conversões de moeda estrangeira em moe-
os montantes globais movimentados de cada opera- da nacional;
ção sejam inferiores aos limites estabelecidos. XI - transferências de moeda e outros valores

Parágrafo único. Os novos limites, estabelecidos para o exterior;
na forma prevista neste artigo, deverão ser observa- XII - operações com ouro, ativo financeiro;
dos a partir de 12 de janeiro do ano seguinte à edição
do referido ato, relativamente à obrigatoriedade de XIII- operações com cartão de crédito;
prestar as informações, independentemente da data XIV - operações de arrendamento mercantil; e
de realização das operações financeiras. XV - quaisquer outras operações de natureza

Art. ff1- Recebidas as informações de que trata semelhante que venham a ser autorizadas pelo Ban-
este Decreto, se detectados indícios de falhas, incor- co Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários
reções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fis- ou outro órgão competente.
cal, a apuração dos fatos dar-se-á mediante: § 20 As informações transferidas na forma do

I - requisição dos elementos e dos documentos "caput" deste artigo restringir-se-ão a informes relaci-
necessários; onados com a identificação dos titulares das opera-

II - procedimento fiscal. ções e os montantes globais mensalmente movimen-
.................................................................................... tados, vedada a inserção de qualquer elemento que
.................................................................................... permita identificar a sua origem ou a natureza dos

gastos a partir deles efetuados.

§ 3° Não se incluem entre as informações de
que trata este artigo as operações financeiras efetua
das pelas administrações direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 4° Recebidas as informações de que trata este
artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções
ou omissões, ou de cometimeoto de ilícito fiscal, a au
toridade interessada poderá requisitar as informa
ções e os documentos de que necessitar, bem como
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.515, DE 2002

(Do Sr. Inocêncio Oliveira e outros)

Susta a aplicação do Decreto n°
4.489, de 28 de novembro de 2002, do Po
der Executivo

(Apense-Se ao Projeto de Decreto
legislativo N° 2.514, de 2002)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica sustada a aplicação do disposto no

Decreto n° 4.489, de 28 de novembro de 2002, do
Poder Executivo, que "Regulamenta o art. 5° da lei
Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, no
que concerne à prestação de informações à Secreta
ria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, pe
las instituições financeiras e as entidades a elas

para a adequada c) conclusões de Comissão Parlamentar de
Inquérito;

d) conclusões de Comissão Permanente sobre
proposta de fiscalização e controle;

e) conclusões sobre as petições, representa
ções ou reclamações da sociedade civil;

f) matéria de natureza regimental;

g) assuntos de sua economia interna e dos ser
viços administrativos.

§ 1° A iniciativa de projetos de lei na Câmara
será, nos termos do art.61 da Constituição Federal e
deste regimento:

I - de Deputados, individual ou coletivamente;
/I - de Comissão ou da Mesa;
111- do Senado Federal;
IV - do Presidente da República;
V - do Supremo Tribunal Federal;
VI - dos Tribunais Superiores;
VII- do Procurador-Geral da República;

VI/I- dos cidadãos.
§ 2° Os projetos de decreto legislativo e de reso

lução podem ser apresentados por qualquer Deputa
do ou Comissão, quando não sejam de iniciativa pri
vativa da Mesa ou de outro colegiado específico.

Art. 110. A matéria constante de projeto de lei
rejeitado somente poderá constituir objeto de novo
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante pro
posta da maioria absoluta dos membros da Câmara,
ou, nos casos dos incisos 111 a VIII do § 1° do artigo an
terior, por iniciativa do Autor, aprovada pela maioria
absoluta dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

to;

CAPíTULO 11
Dos Projetos

Art. 108. A Câmara dos Deputados exerce a sua
função legislativa por via de projeto de lei ordinária ou
complementar, de decreto legislativo ou de resolução,
além da proposta de emenda à Constituição.

Art. 109. Destinam-se os projetos:
I - de lei a regular as matérias de competência

do Poder legislativo, com a sanção do Presidente da
República;

/I - de decreto legislativo a regular as matérias
de exclusiva competência do Poder legislativo, sem a
sanção do Presidente da República;

/lI - de resolução a regular, com eficácia de lei
ordinária, matérias da competência privativa da Câ
mara dos Deputados, de caráter político, processual,
legislativo ou administrativo, ou quando deva a Câma
ra pronunciar-se em casos concretos como:

a) perda de mandato de Deputado;
b) criação de Comissão Parlamentar de Inquéri-

realizar fiscalização ou auditoria
apuração dos fatos.

§ 5° As informações a que refere este artigo se
rão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legisla
ção em vigor.

Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tribu
tários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios somente poderão examinar documen
tos, livros e registros de instituições financeiras, inclu
sive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela au
toridade administrativa competente.

Parágrafo único. O resultado dos exames, as in
formações e os documentos a que se refere este arti
go serão conservados em sigilo, observada a legisla
ção tributária.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Justificativa

v - sustar os atos normativos do Po
der Executivo que exorbitem do poder regu
lamentar ou dos limites de delegação legis
lativa;

"Art. 49. É de competência exclusiva
do Congresso Nacional:

XI - zelar pela preservação de sua
competência legislativa em face da atribui
ção normativa dos outros Poderes."

A iniciativa visa garantir a autonomia legislativa
do Congresso, golpeada pela inusitado ato do Poder
Executivo, obrigando bancos, distribuidoras de valo
res mobiliários, corretoras de câmbio e de valores
mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e
investimentos, sociedades de crédito imobiliário, ad
ministradoras de cartões de crédito, sociedades de
arrendamento mercantl, administradoras de mercado
de balcão organizado, cooperativas de crédito, asso
ciações de pupança e empréstimo, bolsas de valores
e de mercadorais e futuros, entidades de liquidação e
compensação, empresas de fomento comercial ou
factoring, além de outras que venham a ser classifi
cadas como instituições financeiras pelo Conselho
Monetário Nacional, a prestarem informações contí
nuas à Secretaria da Receita Federal sobre as ope
rações financeiras realizadas pelos usuários de seus
serviços. Está amparada pela cláusula da separação
dos Poderes e, especificamente, pelos incisos V e VI
do art. 49 da Constituição Federal, que dela decor
rem, assim redigidos:
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equiparadas, relativas às operações financeiras efe- mites constitucionalmente firmados, deve ser recha-
tuadas pelos usuários de seus serviços." çada de plano, sob pena de um Poder sobrepor-se

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor ao outro, pondo em risco a harmonia entre eles, a
na data de sua publicação. estabilidade das instituições, as liberdades públicas

e o próprio Estado Democrático de Direito, longa e
arduamente construído. Entre nós, afora as exce
ções mencionadas, o Executivo não tem a prerro
gativa de inovar a ordem jurídica, tendo seus decre
tos caráter meramente secundário, sem o condão
de criar direito ou obrigação nova, tarefa institucio
nalmente restrita ao Legislativo, inclusive por força
do princípio de que ninguém está obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei (CF, art. 5°,11). Mesmo em casos excepciona
is, como na hipótese da medida provisória, o Execu
tivo não tem ampla liberdade de ação, devendo esta
cingir-se às situações expressamente previstas no
texto supremo.

No tocante à expedição de decretos, além das
restrições resultantes da separação de Poderes, a
Constituição é explícita, admitindo entre nós ape
nas os chamados decretos de execução, destinados,
exclusivamente, a clarificar a lei oriunda do Legislati
vo, facilitando seu cumprimento, como deixa eviden
te o inciso IV do art. 84 da Lei Maior. Qualquer ato
do Executivo que extrapole esse limite é inconstituci
onal, forçando o Congresso Nacional, para preser
var suas atribuições, a promover a sustação do ato,
como determina o art. 49 da Constituição, retro
transcrito.

O ato em causa rompe as fronteiras que o nos
so sistema jurídico permite. Além de inovar a ordem
jurídica, impondo às instituições financeiras obriga
ção não prevista em lei, atropela a própria Constitui
ção ao estabelecer a quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial (CF, art. 5°, XII).

Em tais circunstâncias, esta Casa não pode fi
car inerte, cabendo-lhe restabelecer a intangibilida
de de suas atribuições, como ora se propõe, median
te a sustação do decreto em apreço.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2002. 
Inocêncio Oliveira, Geddel Vieira Lima, Odelmo
Leão, Pauderney Avelino.

Nos países democráticos, como o nosso, que
adotam a separação dos Poderes, a lei é monopó
lio do parlamento. É certo que a doutrina de Mon
tesquieu já não possui a mesma rigidez que muitos
lhe atribuíram no passado. Tanto que nos diferen
tes sistemas que a hospedam a atividade legisla
tiva é compartilhada com o Executivo, ora partici
pando diretamente do processo legislativo, ora
através da legislação de urgência, como a lei dele
gada e a medida provisória.

Em regra, porém, essa participação está pre
viamente delimitada, só sendo válida e eficaz atendi
dos os pressupostos constitucionais. Violados os li-
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TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

111- ninguém será submetido a tortura nem a tra
tamento desumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sen
do vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporci
onai ao agravo, além da indenização por dano materi
al, moral ou à imagem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a presta
ção de assistência religiosa nas entidades civis e mili
tares de internação coletiva;

VIII- ninguém será privado de direitos por moti
vo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obriga
ção legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independente
mente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direi
to a indenização pelo dano material ou moral decor
rente de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin
guém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desas
tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por de
terminação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das co
municações telefônicas, salvo, no último caso, por or
dem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei esta
belecer para fins de investigação criminal ou instru
ção processual penal;

XIII- é livre o exercício de qualquer trabalho, ofí
cio ou profissão, atendidas as qualificações profissio
nais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informa
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessá
rio ao exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos ter
mos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, indepen
dentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mes
mo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autori
dade competente;

XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII- a criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio
namento;

XIX - as associações só poderão ser compulso
riamente dissolvidas ou ter suas atividades suspen
sas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro
caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compelido a associ
ar-se ou a permanecer associado;

XXI - as entidades associativas, quando ex
pressamente autorizadas, têm legitimidade para re
presentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função so-
cial;

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a au
toridade competente poderá usar de propriedade par
ticular, assegurada ao proprietário indenização ulteri
or, se houver dano;

XXVI- a pequena propriedade rural, assim defi
nida em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução de suas
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obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a XXXIX - não há crime sem lei anterior que o de-
lei fixar; fina, nem pena sem prévia cominação legal;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: XL - a lei penal não retroagirá, salvo para bene-

a) a proteção às participações individuais em ficiar o réu;
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz hu- XLI- a lei punirá qualquer discriminação atenta-
manas, inclusive nas atividades desportivas; tória dos direitos e liberdades fundamentais;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento XLlI- a prática do racismo constitui crime inafi-
econômico das obras que criarem ou de que partici- ançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
parem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas nos termos da lei;
representações sindicais e associativas; XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
industriais privilégio temporário para sua utilização, o t~áfico ilícito de .e~torpecentes e drogas afins, o ter-
bem como proteção às criações industriais, à proprie- ronsmo e os definIdos como crimes hediondos, por
dade das marcas, aos nomes de empresas e a outros eles respondend? ~s mandant.~s, os executores e os
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e que, podendo eVita-los, se omitirem;
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; XLIV - constitui crime inafiançável e imprescrití-

XXX - é garantido o direito de herança; vel a ação de gru~os ~rmados, civis ou militare~, con-

XXXI
- d b d t .. tra a ordem constitucional e o Estado Democratico'

- a sucessao e ens e es rangelros Sltu- "
ados no País será regulada pela lei brasileira em bene- XLV- nenhuma pe.na p~ssara da pessoa do con-
fício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que denado, ~endo a. obngaçao de reparar o dano e a
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus'" decretaçao do perdimento de bens ser, nos termos da

XXXII E t d
'f di" lei, estendidas aos sucessores e contra eles executa-

- o s a o promovera na orma a el a d t' I' . d I d " . .
d f d

'd ' 'as, a e o Imite o va or o patnmomo transfendo'
e esa o consumi or; .,'

• " , _ XLVI - a lei regulara a individualização da pena
, . XX~III- tod~s tem dlrelt? a receber dos orgaos e adotará, entre outras, as seguintes:

publlcos Informaçoes de seu Interesse particular, ou . _ . _ .
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no a) pnvaçao ou restnçao da liberdade;
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalva- b) perda de bens;
das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à seguran- c) multa;
ça da sociedade e do Estado; d) prestação social alternativa;

XXXIV - são a todos assegurados, independen- e) suspensão ou interdição de direitos;
temente do pagamento de taxas: XLVII - não haverá penas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em a) de morte, salvo em caso de guerra declarada,
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de nos termos do art.84, XIX;
poder; b) de caráter perpétuo;

b) a obtenção de certidões em repartições públi- c) de trabalhos forçados;
ca~, para ?efesa de direitos e esclarecimento de situ- d) de banimento;
açoes de Interesse pessoal; e) cruéis;

X~~~ .- a le~ não excluirá da apreciação do Po- XLVIII - a pena será cumprida em estabeleci-
der Judlclano lesa0 ou ameaça a direito; mentos distintos, de acordo com a natureza do delito,

XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido, a idade e o sexo do apenado;
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; XLIX - é assegurado aos presos o respeito à in-

XXXVII- não haverá juízo ou tribunal de exceção; tegridade física e moral;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, L - às presidiárias serão asseguradas condi-

com a organização que lhe der a lei, assegurados: ções para que possam permanecer com seus filhos
a) a plenitude de defesa; durante o período de amamentação;
b) o sigilo das votações; L~ - nenhum brasileir~ será extraditado, salvo o

) b
. d d' naturalizado, em caso de cnme comum praticado an-

c a so erama os vere IctOS' d' - '.•. .' tes a naturallzaçao, ou de comprovado envolVimento
d) a compet~ncla para o Julgamento dos crimes em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na

dolosos contra a Vida; forma da lei;
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L11 - não será concedida extradição de estran- LXIX - conceder-se-á mandado de segurança
geiro por crime político ou de opinião; para proteger direito líquido e certo, não amparado

L111- ninguém será processado nem sentencia- por "habeas corpus" ou "habeas data", quando o res-
do senão pela autoridade competente; ponsável pela ilegalidade ou abuso de poder for auto-

L1V - ninguém será privado da liberdade ou de ri?ade pú?li~a.?u agente de pe~s?a jurídica no exercí-
seus bens sem o devido processo legal; CIO de atnbUlçoes do Poder Publico;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou ad- . LXX - o mandado de segurança coletivo pode
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura- ser Impetrad.o por: " _
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e a) pa~ldo polltlco com representaçao no Con-
recursos a ela inerentes; gresso Nacional;

LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas ~) <:rganização sindical, .en!idade de c1as~e ou
obtidas por meios ilícitos; assoclaç,ao legalmente constltUlda e em fu.nclona-

LVII ., , "d d I d t' mento ha pelo menos um ano, em defesa dos Interes-- n1nguem sera consl era o cu pa o a e o "
A' • • • ses de seus membros ou associados;

transito em Julgado de sentença penal condenatona; LXXI d' d d d ". -
LVI II " '1 'd "f d - . b - conce er-se-a man a o e InJunçao

" . -:? CIV~ me~te.1 entl lca o nao.s~ra su me- sempre que a falta de norma regulamentadora torne
tido a Identlflcaçao cnmlnal, salvo nas hlpoteses pre- inviável o exercício dos direitos e liberdades constitu-
vistas em lei; cionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,

L1X - será admitida ação privada nos crimes de à soberania e à cidadania'
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal; LXXII _ conceder-se~á habeas data:

LX - a lei ~ó poderá restringir a ~u~li~idade dos a) para assegurar o conhecimento de informa-
~tos process~als qu~n.do a defesa da intimidade ou o ções relativas à pessoa do impetrante, constantes de
Interesse social o eXigirem; registros ou bancos de dados de entidades governa-

LXI - ninguém será preso senão em flagrante mentais ou de caráter público;
delito .ou P?!" ?rdem escrita e fundamentada de autori- b) para a retificação de dados, quando não se
dade Judlclana competente, salvo nos casos de trans- prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou admi-
gressão militar ou crime propriamente militar, defini- nistrativo'

dos em lei; LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao

onde se encontre serão comunicados imediatamente patrimônio público ou de entidade de que o Estado
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa participe, à moralidade administrativa, ao meio ambi-
por ele indicada; ente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o au-

LXIII- o preso será informado de seus direitos, tor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judicia-
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe as- is e do ônus da sucumbência;
segurada a assistência da família e de advogado; LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica

LXIV - o preso tem direito à identificação dos integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório de recursos;
policial; LXXV - o Estado indenizará o condenado por

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxa- erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
da pela autoridade judiciária; tempo fixado na sentença;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamen-
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, te pobres, na forma da lei:
com ou sem fiança; a) o registro civil de nascimento;

LXVII- não haverá prisão civil por dívida, salvo b) a certidão de óbito;
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e LXXVII- são gratuitas as ações de habeas cor-
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositá- pus e habeas data, e, na forma da lei, os atos neces-
rio infiel; sários ao exercício da cidadania.

LXVIII- conceder-se-á "habeas corpus" sempre § 10 As normas definidoras dos direitos e garan-
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer vi- tias fundamentais têm aplicação imediata.
olência ou coação em sua liberdade de locomoção, § 20 Os direitos e garantias expressos nesta
por ilegalidade ou abuso de poder; Constituição não excluem outros decorrentes do regi-



CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

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

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

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

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

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

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsidio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o quedispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 20

, I;
.. Inciso VII com redação dada pela Emenda

Constitucional na 19, de 4-6-1998.
VIII - fixar os subsídios do Presidente e do

Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 40 ,150,11,153,111, e 153, § 2°, I;
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me e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados .. Inciso VIII com redação dada pela Emenda
internacionais em que a República Federativa do Bra- Constitucional na 19, de 4-6-1998.

sil seja parte. IX _ julgar anualmente as contas prestadas pelo
CAPíTULO 11 Presidente da República e apreciar os relatórios so-

Dos Direitos Sociais bre a execução dos planos de governo;

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ- qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
dência social, a proteção à maternidade e à infância, incluídos os da administração indireta;
a assistência aos desamparados, na forma desta XI- zelar pela preservação de sua competência
Constituição. legislativa em face da atribuição normativa dos outros

.. Artigo com redação dada pela Emenda Consti- Poderes;
tucional na 26, de 14-2-2000.

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII- escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora
ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informa
ções sobre assunto previamente determinado, impor
tando em crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada.

.. Artigo, "caput", com redação dada pela Emen
da Constitucional de Revisão na 2, de 07/06/1994.

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

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri
tos de informações a Ministros de Estado ou a qual
quer das pessoas referidas no "caput" deste artigo,
importando em crime de responsabilidade a recusa,
ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.

.. § 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional de Revisão na 2, de 07/06/1994.
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DECRETO N° 4.489, ceira deverá informar o número de registro ou de con-
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002 trole existente.

Regulamenta o art. 5° da lei comple- Art. J2- Para os efeitos deste Decreto, conside-
mentar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, no ra-se montante global mensalmente movimentado:
que concerne à prestação de informações I - nos depósitos à vista e a prazo, inclusive em
à secretaria da receita federal do ministé- conta de poupança, o somatório dos lançamentos a
rio da fazenda, pelas instituições financei- crédito efetuados no mês;
ras e as entidades a elas equiparadas, re- 11- nos pagamentos efetuados em moeda cor-
lativas às operações financeiras efetuadas rente ou cheque, o somatório dos lançamentos a dé-
pelos usuários de seus serviços. bito vinculados a tais pagamentos no mês;

O Presidente da República, no uso da atribuição 111- nas emissões de ordens de crédito ou docu-
que lhe confere o art.84, inciso IV, da Constituição, e mentos assemelhados, o somatório dos lançamentos
tendo em vista o disposto no art.5° da Lei Comple- a débito vinculados a tais emissões no mês;
mentar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, IV - nos resgates em conta de depósito à vista e
Decreta: a prazo, inclusive de poupança, o somatório dos lan

çamentos a débito vinculados a tais resgates no mês;
Art. 1° As instituições financeiras, assim consi-

deradas ou equiparadas nos termos dos §§ 1° e 20 do V - nos contratos de mútuo e nas operações de
art.1 ° da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro desconto de duplicatas, notas promissórias ou outros
de 2001, devem prestar à Secretaria da Receita Fe- títulos de crédito, o somatório dos valores lançados a

deral do MI'n'lste'r'lo d F d' f - b crédito e o somatório de valores lançados a débito, noa azen a In ormaçoes so re as
operações financeiras efetuadas pelos usuários de mês, em cada conta que registrar as operações do

usuário;
seus serviços, sem prejuízo do disposto no art.6° da
referida Lei Complementar. VI- nas aquisições e vendas de títulos de renda

fixa ou variável:
Art. 2° As informações de que trata este Decreto,

referentes às operações financeiras descritas no § 1° do a) em operações no mercado à vista, o somató-
art.50 da Lei Complementar n° 105, de 2001, serão rio das aquisições e o somatório das vendas realiza-

prestadas, continuamente, em arquivos digitais, de das no mês;
acordo com as especificações definidas pela Secretaria b) em operações no mercado de opções, o so-
da Receita Federal, e restringir-se-ão a informes relaci- matório dos prêmios recebidos e o somatório dos prê-
onados com a identificação dos titulares das operações mios pagos no mês, informados de forma segregada,
e com os montantes globais mensalmente movimenta- relativos a todos os contratos de opções, inclusive os
dos, relativos a cada usuário, vedada a inserção de de opções flexíveis;
qualquer elemento que permita identificar a sua origem c) em operações no mercado de futuros, o so-
ou a natureza dos gastos efetuados. matório dos ajustes diários ocorridos no mês, relati-

§ 1° Nas informações referidas neste artigo, não vos a todos os contratos do usuário;
se incluem as operações financeiras efetuadas pela d) em operações de swap, o somatório dos pa-
administração direta e indireta da União, dos Estados, gamentos e o somatório dos recebimentos ocorridos
do Distrito Federal e dos Municípios. no mês, informados de forma segregada, relativos a

§ 2° As instituições financeiras deverão conser- todos os contratos do usuário;
var todos os documentos contábeis e fiscais, relacio- VII - nas aplicações em fundos de investimento,
nados com as operações informadas, enquanto per- o somatório dos lançamentos de aplicações realiza-
durar o direito de a Fazenda Pública constituir os cré- dos no mês, individualizado por fundo;
ditos tributários delas decorrentes. VIII - nas aquisições de moeda estrangeira, o

§ J2- A identificação dos titulares das operações somatório das compras efetuadas no mês, em moeda
ou dos usuários dos serviços será efetuada pelo nú- nacional, pelo usuário;
mero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas IX - nas conversões de moeda estrangeira em
(CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica moeda nacional, o somatório das vendas efetuadas
(CNPJ) e pelo número ou qualquer outro elemento de no mês, em moeda nacional, pelo usuário;
identificação existente na instituição financeira. X - nas transferências de moeda estrangeira e

§ 4.Q Caso a operação realizada pelo usuário não outros valores para o exterior, o somatório, em moeda
seja registrada em conta corrente, a instituição finan- nacional, dos valores transferidos no mês pelo usuá-

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



LEI COMPLEMENTAR W 105,
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe Sobre o sigilo das opera
ções de instituições financeiras e dá ou
tras providências.

O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei Complementar:

Art. 5° O Poder Executivo disciplinará, inclusive
quanto à periodicidade e aos limites de valor, os crité
rios segundo os quais as instituições financeiras infor
marão à administração tributária da União, as opera
ções financeiras efetuadas pelos usuários de seus
serviços.

§ 1° Consideram-se operações financeiras, para
os efeitos deste artigo:

1- depósitos à vista e a prazo, inclusive em con
ta de poupança;

11 - pagamentos efetuados em moeda corrente
ou em cheques;

111 - emissão de ordens de crédito ou documen
tos assemelhados;

IV - resgates em contas de depósitos à vista ou
a prazo, inclusive de poupança;

V - contratos de mútuo;
VI - descontos de duplicatas, notas promissóri

as e outros títulos de crédito;
VII - aquisições e vendas de títulos de renda

fixa ou variável;
VIII - aplicações em fundos de investimentos;
IX - aquisições de moeda estrangeira;
X - conversões de moeda estrangeira em moe

da nacional;
XI - transferências de moeda e outros valores

para o exterior;
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rio, contemplando todas as modalidades, indepen- dos a partir de 1° de janeiro do ano seguinte à edição
dente do mercado de câmbio em que se operem; do referido ato, relativamente à obrigatoriedade de

XI - nas aquisições ou vendas de ouro, ativo fi- prestar as informações, independentemente da data
nanceiro, o somatório das aquisições e o somatório de realização das operações financeiras.
das vendas realizadas, no mês, pelo usuário; Art. ~ Recebidas as informações de que trata

XII - nas operações com cartão de crédito, o so- este Decreto, se detectados indícios de falhas, incor-
matório dos pagamentos efetuados pelos titulares reções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fis-
dos cartões e o somatório dos repasses efetuados cal, a apuração dos fatos dar-se-á mediante:
aos estabelecimentos credenciados, no mês; I - requisição dos elementos e dos documentos

XIII- nas operações de arrendamento mercan- necessários;
til, o somatório dos pagamentos efetuados pelos ar- 11- procedimento fiscal.
rendatários no mês, referentes a cada contrato. . .

§ 111 As transferências de valores para o exterior, .
quando decorrentes de lançamentos a crédito efetua
dos pelo banco depositário em contas tituladas por
residentes ou domiciliados no exterior, deverão ser in
formadas de forma segregada das demais modalida
des, nos termos do inciso X do caput, exceto quando
os recursos provierem de venda de moeda estrangei
ra ou diretamente de outra conta da mesma espécie.

§ 2° As informações relativas a cartões de créd~o

serão apresentadas, nos termos do inciso XII, de forma
individualizada por cartão emitido para o usuário.

Art. 4° Para o cumprimento do disposto no
art.3°, as instituições financeiras poderão desconsi
derar as informações relativas a cada modalidade de
operação financeira em que o montante global movi
mentado no mês seja inferior aos seguintes limites:

I - para pessoas físicas, R$ 5.000,00 (cinco mil
reais);

11 - para pessoas jurídicas, R$ 10.000,00 (dez
mil reais).

Art. 5° A Secretaria da Receita Federal poderá:

I - alterar os limites de que trata o artAll;

11 - instituir limites semestrais e anuais;

111 - instituir limites relativos a conjunto de moda
1idades de operações;

IV - no caso do inciso 11, estabelecer as hipóte
ses em que, havendo uma modalidade de operação
financeira em que o montante global movimentado no
período seja superior aos limites estabelecidos, a ins
tituição financeira deverá prestar todas as informa
ções relativas às demais modalidades de operações
daquele titular ou usuário de seus serviços, ainda que
os montantes globais movimentados de cada opera
ção sejam inferiores aos limites estabelecidos.

Parágrafo único. Os novos limites, estabelecidos
na forma prevista neste artigo, deverão ser observa-
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XII - operações com ouro, ativo financeiro;
XIII- operações com cartão de crédito;
XIV - operações de arrendamento mercantil; e

XV - quaisquer outras operações de natureza
semelhante que venham a ser autorizadas pelo Ban
co Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários
ou outro órgão competente.

§ 2° As informações transferidas na forma do
"caput" deste artigo restringir-se-ão a informes relaci
onados com a identificação dos titulares das opera
ções e os montantes globais mensalmente movimen
tados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos
gastos a partir deles efetuados.

§ 3° Não se incluem entre as informações de
que trata este artigo as operações financeiras efetua
das pelas administrações direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 4° Recebidas as informações de que trata este
artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções
ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a au
toridade interessada poderá requisitar as informa
ções e os documentos de que necessitar, bem como
realizar fiscalização ou auditoria para a adequada
apuração dos fatos.

§ 5° As informações a que refere este artigo se
rão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legisla
ção em vigor.

Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tribu
tários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios somente poderão examinar documen
tos, livros e registros de instituições financeiras, inclu
sive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela au
toridade administrativa competente.

Parágrafo único. O resultado dos exames, as in
formações e os documentos a que se refere este arti
go serão conservados em sigilo, observada a legisla
ção tributária.

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 11
Dos Projetos

Art. 108. A Câmara dos Deputados exerce a sua
função legislativa por via de projeto de lei ordinária ou
complementar, de decreto legislativo ou de resolução,
além da proposta de emenda à Constituição.

Art. 109. Destinam-se os projetos:
I - de lei a regular as matérias de competência

do Poder legislativo, com a sanção do Presidente da
República;

11 - de decreto legislativo a regular as matérias
de exclusiva competência do Poder legislativo, sem a
sanção do Presidente da República;

111- de resolução a regular, com eficácia de lei
ordinária, matérias da competência privativa da Câ
mara dos Deputados, de caráter político, processual,
legislativo ou administrativo, ou quando deva a Câma
ra pronunciar-se em casos concretos como:

a) perda de mandato de Deputado;
b) criação de Comissão Parlamentar de Inquérito;
c) conclusões de Comissão Parlamentar de

Inquérito;
d) conclusões de Comissão Permanente sobre

proposta de fiscalização e controle;
e) conclusões sobre as petições, representa

ções ou reclamações da sociedade civil;
f) matéria de natureza regimental;
g) assuntos de sua economia interna e dos ser

viços administrativos.
§ 1° A iniciativa de projetos de lei na Câmara

será, nos termos do art.61 da Constituição Federal e
deste regimento:

1- de Deputados, individual ou coletivamente;
11 - de Comissão ou da Mesa;
111- do Senado Federal;
IV - do Presidente da República;
V - do Supremo Tribunal Federal;
VI - dos Tribunais Superiores;
VII - do Procurador-Geral da República;
VIII - dos cidadãos.
§ 2° Os projetos de decreto legislativo e de reso

lução podem ser apresentados por qualquer Deputa
do ou Comissão, quando não sejam de iniciativa pri
vativa da Mesa ou de outro colegiado específico.

Art. 110. A matéria constante de projeto de lei
rejeitado somente poderá constituir objeto de novo
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante pro-

_..._---------,----_.., ...,... ,., .. , ....._....,._--,....
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posta da maioria absoluta dos membros da Câmara, Coroados Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
ou, nos casos dos incisos 111 a VIII do § 1° do artigo an- anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
terior, por iniciativa do Autor, aprovada pela maioria fusão sonora em onda média.
absoluta dos Deputados. Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
............. Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati

vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora Coroados
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São
Fidélis, Estado do Rio de Janeiro.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 30 de julho de 1992, que renova, a partir de 17 de
março de 1988, a concessão outorgada à Rádio Difu
sora Coroados Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de São Fidé
lis, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 402, DE 1992
(Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 30
de julho de 1992, que renova a concessão
da Rádio Difusora Coroados Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São
Fidélis, Estado do Rio de Janeiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora Coroados Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 ,de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Cesar Bandeira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusão Sul Rio
grandense Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Erechim, Estado do Rio Gran
de do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 30 de julho de 1992, que renova, a partir de 17 de
março de 1988, a concessão outorgada à Rádio Difu
sora Coroados Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-



I - Relatório

MENSAGEM N° 627, DE 1994
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 24, de 24 de janeiro de 1994, que reno
va a permissão outorgada à Rádio Cultu
ra de Nilópolis Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Cultura de Nilópolis Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura
de Nilópolis Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.518, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 627/1994

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cultura de Nilópo
lis Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Nilópolis, Estado do Rio de
Janeiro.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

24, de 24 de janeiro de 1994, que renova, a partir de 2
de dezembro de 1990, a permissão outorgada à Rá
dio Cultura de Nilópolis Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro.
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fusão sonora em onda média, na cidade de São Fidé- Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
lis, Estado do Rio de Janeiro. data de sua publicação.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. _
data de sua publicação. Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado César Bandeira, à Mensagem n°
402/1992, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

---------_._-----_._-_.._-------
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O ato de renovação de outorga obedece aos res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva-
princípios de constitucionalidade, especialmente no dor Zimbaldi.
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. -
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado José Rocha, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" ,DE 2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cultura de Nilópolis
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

24, de 24 de janeiro de 1994, que renova, a partir de 2
de dezembro de 1990, a permissão outorgada à Rá
dio Cultura de Nilópolis Uda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado José Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Rocha à Mensagem n°
627/1994, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi-

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Nova Sumaré
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Sumaré, Estado de São Paulo.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 25 de outubro de 1995, que renova, a partir de 24
de janeiro de 1990, a concessão outorgada à Rádio
Nova Sumaré Uda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Sumaré,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Silas Cãrnara, Presidente em exercício.

MENSAGEM N° 1.162, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 25 de outubro de 1995, que renova a
concessão da Rádio Nova Sumaré Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Sumaré, Estado de São
Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Nova Su
maré Uda. para explorar, pelo prazo de dez anos,



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cultura de Mogi
Mirim Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Mogi Mirim, Estado de São Paulo.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.520, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC n° 459/1996

11 - Voto do Relator

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Nova Sumaré
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Sumaré, Estado de São Paulo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
sonora em onda média. data de sua publicação.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da Sala da Comissão, 18 de novembro de 2002. -
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati- Deputado Nárcio Rodrigues, Relator.
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- . _
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con _ 11I - Parecer da Comlssao

gresso Nacional. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- cação e Informática, em reunião ordinária realizada

tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa- hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, Relator, Deputado Narcio Rodrigues à Mensagem n°
do art. 32 do Regimento Interno. 1.162/1995, nos termos do Projeto de Decreto Legis

lativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Silas Câmara, Presidente em exercício.

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Nova Sumaré Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2002. 
Deputado Nárcio Rodrigues, Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 25 de outubro de 1995, que renova, a partir de 24
de janeiro de 1990, a concessão outorgada à Rádio
Nova Sumaré Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Sumaré,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 16 de maio de 1996, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Cultu
ra de Mogi Mirim Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Mogi
Mirim, Estado de São Paulo.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cultura de Mogi
Mirim Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Mogi Mirim, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 16 de maio de 1996, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Cultu
ra de Mogi Mirim Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Mogi
Mirim, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2002. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Luiz Piauhylino à Mensagem n°
459/1996, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ari
osto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge B~

tar, Jorge Ta:leu Mudalen, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino,
Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Filho, Márcio Rei
naldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Canedo, Pedro Irujo,

MENSAGEM N° 459, DE 1996
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 16 de maio de 1996, que renova a con
cessão da Rádio Cultura de Mogi Mirim
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Mogi Mirim, Estado de
São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Mogi Mirim Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Cultura de Mogi Mirim Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na todos os critérios exigidos por este diploma regula-
data de sua publicação. mentar.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. - O ato de renovação de outorga obedece aos
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente. princípios de constitucionalidade, especialmente no

que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2002. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Independente
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 19 de novembro de 1996, que renova, a partir de 10

de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio
Independente Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Independente Ltda., executante de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. 
Deputado José Mendonça Bezerra, Relator.

MENSAGEM N° 1.213, DE 1996
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 19
de novembro de 1996, que renova a con
cessão da Rádio Independente Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
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Ricardo Izar, Robério Araújo, Valdeci Paiva, Waker Pi- submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
nheiro, Átila Lira, Eni Vokolini, Francisco Coelho, Francis- que renova a concessão outorgada à Rádio Indepen-
tônio Pinto, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Neuton dente Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
Lima, Olimpio Pires, Philernon Rodrigues, Raimundo sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
Santos e Salvador Zimbaldi. sonora em onda média.

Sala da Comissão 27 de novembro de 2002. _ Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da

O t d N
. R d.' P'd t Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

epu a o arclo o ngues . resl en e .. -, vo para a devida apreclaçao, uma vez que o ato so-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-

N° 2.521, DE 2002 gresso Nacional.
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-

Comunicação e Informática) tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
MSC n° 1213/1996 me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea

Aprova o ato que renova a conces- uh", do art. 32 do Regimento Interno.

são outorgada à Rádio Independente 11 - Voto do Relator
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 19 de novembro de 1996, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio
Independente Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Lajeado,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.



MENSAGEM N° 44, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 7
de janeiro de 1997, que renova a conces
são da Rádio Charrua Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Uruguaia
na, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Charrua
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Charrua Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 01 ,de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Mendonça Bezerra à Mensa
gem na 1.213/1996, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.522, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 44/1997
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fusão sonora em onda média, na cidade de Lajeado, nora em onda média, na cidade de Uruguaiana, Esta-
Estado do Rio Grande do Sul. do do Rio Grande do Sul.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. - Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. -
Deputado José Mendonça Bezerra, Relator. Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que renova a concos
são outorgada à Rádio Charrua Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Uru
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 7 de janeiro de 1997, que renova, a partir de 10 de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Char
rua Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.523, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 119/1997
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todos os critérios exigidos por este diploma regula- Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
mentar. Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi-

O ato de renovação de outorga obedece aos res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva-
princípios de constitucionalidade, especialmente no dor Zimbaldi.
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. -
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado José Rocha, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Charrua Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Uru
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 7 de janeiro de 1997, que renova, a partir de 10 de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Char
rua Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Uruguaiana, Esta
do do Rio Grande do Sul.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado José Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Rocha à Mensagem n°
44/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Esperança Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 15 de janeiro de 1997, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Espe
rança Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 119, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 15 de janeiro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Esperança Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato

-_...- ..__._------_._--------



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.524, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 130/1997

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado João Castelo à Mensagem n°
119/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

" - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Esperança Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente 00

que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2002. 
Deputado João Castelo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002
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que renova a concessão outorgada à Rádio Esperan- Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
ça Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem data de sua publicação.
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so- Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2002. -
nora em onda média. Deputado João Castelo, Relator.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da III P d C . -
C .. - ,. f' . d P d L . I t' - arecer a omlssaoonstltUlçao, a matena OI envia a ao o er egls a I-

vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Esperança Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 15 de janeiro de 1997, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Espe
rança Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Alto Taquari Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Encan
tado, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 20 de janeiro de 1997, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Alto
Taquari Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Alto Taquari Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de
Encantado, Estado do Rio Grande do Sul.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 20 de janeiro de 1997, que renova, a partir de 10 de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Alto
Taquari Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Encantado,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Alex Canzianl, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Alex Canziani à Mensagem n°
130/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,

MENSAGEM N° 130, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 20 de janeiro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Alto Taquari Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Encantado, Estado do Rio
Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Alto Ta
quari Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator
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sonora em onda média, na cidade de Encantado, todos os critérios exigidos por este diploma regula-
Estado do Rio Grande do Sul. mentar.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na O ato de renovação de outorga obedece aos
data de sua publicação. princípios de constitucionalidade, especialmente no

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. - que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente. Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe

los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de ovembro de 2002. 
Deputado Alex Canziani, Relator.

o processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Alto Taquari Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos

____________._.IJIl ..,_..._ .......'.,_·_.......~......·__.....~__. _



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Progresso Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Progresso Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2002. 
Deputado Átila Lira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 14 de fevereiro de 1997, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rá
dio Progresso Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.525, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 239/1997

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Progresso Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 14 de fevereiro de 1997, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rá
dio Progresso Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
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Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng- que renova a concessão outorgada à Rádio Progres-
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires, so Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
Zimbaldi. nora em onda média.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. - Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente. Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati

vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

MENSAGEM N° 239, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 14 de fevereiro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Progresso Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Novo Hamburgo, Estado do
Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. - Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. -
Deputado Átila Lira, Relator. Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Átila Lira à Mensagem n°
239/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Watter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.526, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 245/1997

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Pedritense
de Rádio Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Dom Pedrito, Estado do Rio
Grande do Sul.

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de fevereiro de 1997, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Socieda
de Pedritense de Rádio Uda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul.

MENSAGEM N° 245, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de fevereiro de 1997, que renova a
concessão da Sociedade Pedritense de
Rádio Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Dom Pedrito, Estado
do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Sociedade Pe
dritense de Rádio Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Sociedade Pedritense de Rádio Ltda., executan
te de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.527, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 364/1 997
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O ato de renovação de outorga obedece aos Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
princípios de constitucionalidade, especialmente no Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi-
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva-
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- dor Zimbaldi.
los quais somos pela homologação do ato do Poder Sala da Comissão 27 de novembro de 2002. _
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo Deputado Narcio Rodri'gues, Presidente.
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Salvador Zimbaldi, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Pedritense
de Rádio Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Dom Pedrito, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de fevereiro de 1997, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Socieda
de Pedritense de Rádio Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Salvador Zimbaldi, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Salvador Zimbaldi à Mensagem n°
245/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Fundação Nossa Senho
ra Aparecida para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Aparecida, Estado de
São Paulo.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

2.086, de 16 de dezembro de 1996, que renova, a partir
de 04 de fevereiro de 1995, a permissão outorgada à
Fundação Nossa Senhora Aparecida para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 364, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
2.086, de 16 de dezembro de 1996, que re
nova a permissão outorgada à Fundação
Nossa Senhora Aparecida para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de
Aparecida, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede-



11I - Parecer da Comissão

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Videira Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Videira,
Estado de Santa Catarina.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.528, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 571/1997

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 14 de maio de 1997, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Videi
ra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada Marinha Raupp a Mensagem nO
364/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Wa~er Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

o processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Nossa Senhora Aparecida, executan
te de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, encontra-se de acordo com a prática legal
e documental atinente ao processo renovatório e os
documentos juntados aos autos indicam a regularida
de na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2002. 
Deputada Marinha Raupp, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Fundação Nossa Senho
ra Aparecida para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Aparecida, Estado de
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

2.086, de 16 de dezembro de 1996, que renova, a par
tirde 04 de fevereiro de 1995, a permissão outorgada à
Fundação Nossa Senhora Aparecida para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
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ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato lada, na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.
que renova a permissão outorgada à Fundação Nos- Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
sa Senhora Aparecida para explorar, pelo prazo de data de sua publicação.
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra- Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2002. -
diodifusão sonora em freqüência modulada. Deputada Marinha Raupp, Relatora.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, urna vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto da Relatora

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



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Videira Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Videira,
Estado de Santa Catarina.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 14 de maio de 1997, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Videi
ra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Videira, Estado de San
ta Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Paulo Magalhães à Mensagem nO
571/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,

MENSAGEM N° 571, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 14 de maio de 1997, que renova a con
cessão da Rádio Videira Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Vi
deira, Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E NFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Videira
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Videira Ltda., executante de serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
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em onda média, na cidade de Videira, Estado de San- todos os critérios exigidos por este diploma regula-
ta Catarina. mentar.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na O ato de renovação de outorga obedece aos
data de sua publicação. princípios de constitucionalidade, especialmente no

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. - que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-

Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.529, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 631/1997
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Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng- anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires, fusão sonora em onda média.
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Zimbaldi. Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. - vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente. mente produzirá efeitos após a deliberação do Con

gresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec

tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Clube São Domin
gos Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
São Domingos, Estado de Santa Catarina.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 27 de maio de 1997, que renova, a partir de 7 de ju
nho de 1993, a concessão outorgada à Rádio Clube
São Domingos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de São Do
mingos, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 631, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 27 de maio de 1997, que renova a con
cessão da Rádio Clube São Domingos
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de São Domingos, Estado
de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube
São Domingos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Clube São Domingos Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Mareio Reinaldo Moreira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Clube São Domin
gos Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
São Domingos, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 27 de maio de 1997, que renova, a partir de 7 de ju
nho de 1993, a concessão outorgada à Rádio Clube
São Domingos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de São Do
mingos, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Mareio Reinaldo Moreira, Relator.
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Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
18 de julho de 1997, que renova a conces
são da Rádio Jaraguá Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Jaraguá
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
Uh", do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Jaraguá Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Roberto Balestra, Relator.

111 - Parecer da Comissão MENSAGEM N° 837, DE 1997
(Do Poder Executivo)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.530, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 837/1997

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira à Mensa
gem n° 631/1997, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Jaraguá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 18 de julho de 1997, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Jara
guá Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
MUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Formiguense Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora Formi
guense Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Formiga, Estado de Minas Gerais.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 01 de outubro de 1997, que renova, a partir de 01
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Di
fusora Formiguense Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Formiga, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 1.137, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 01 de outubro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Difusora Formiguen
se Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Formiga, Estado de Mi
nas Gerais.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Jaraguá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2002 N° 2.531, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC W 1137/1997

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Roberto Balestra à Mensagem nO
837/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Mari
nho e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton
Cascavel, Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo
Wanderval, Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oli
veira, Gilberto Kassab, Hermes Parcianello, João
Almeida, João Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mu
dalen, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Julio
Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza
Erundina, Magno Malta, Marçal Filho, Márcio Rei
naldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Canedo, Pedro
Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Valdeci Paiva,
Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini, Francisco
Coelho, Francistônio Pinto, Josué Bengtson, Mar
cus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires, Philemon
Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 18 de julho de 1997, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Jara
guá Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Roberto Balestra, Relator.

11I - Parecer da Comissão



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Juriti de Paracatu
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.532, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 1.355/1997

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Ricardo Izar à Mensagem n°
1.137/1997, nos termos do Projeto de Decreto legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e

Sitas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 03 de novembro de 1997, que renova, a partir de
06 de maio de 1988, a concessão outorgada à Rádio
Juriti de Paracatu Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Para
catu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
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vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- 111- Parecer da Comissão
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora Formiguense Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002.
Deputado Ricardo Izar, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora Formi
guense Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Formiga, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 01 de outubro de 1997, que renova, a partir de 01
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Di
fusora Formiguense Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Formiga, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Ricardo Izar, Relator.



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Juriti de Paracatu
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 03 de novembro de 1997, que renova, a partir de
06 de maio de 1988, a concessão outorgada à Rádio
Juriti de Paracatu Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Para
catu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002.
Deputado Dr. Helio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Dr. Hélio à Mensagem n°
1.355/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Sílas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
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MENSAGEM N° 1.355, DE 1997 Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
(Do Poder Executivo) que ora apresentamos.

Submete à apreciação do Congres- Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. -
so Nacional o ato constante do Decreto Deputado Dr. Helio, Relator.
de 03 de novembro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Juriti de Paracatu
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Paracatu, Estado de Mi
nas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Juriti de
Paracatu Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Juriti de Paracatu Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder

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



Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora do Paraná
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Mare
chal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora do Paraná Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Dr. Hélio, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 4 de novembro de 1997, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Di
fusora do Paraná Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ma
rechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Or. Hélio, Relator.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora do Paraná
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Mare
chal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
N° 2.533, DE 2002 gresso Nacional.

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
Comunicação e Informática) tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-

MSC N° 1.358/1997 me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
uh", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 4 de novembro de 1997, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Di
fusora do Paraná Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ma
rechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 1.358, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 4 de novembro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Difusora do Paraná
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Marechal Cândido Ron
don, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
do Paraná Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusão
Sul Riograndense Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda., execu
tante de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusão Sul Riogranden
se Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.534, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 162/1998
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111 - Parecer da Comissão MENSAGEM N° 162, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 2 de fevereiro de 1998, que renova a
concessão da Rádio Difusão Sul Rio
grandense Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Erechim, Esta
do do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 2 de fevereiro de 1998, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rá
dio Difusão Sul Riograndense Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Dr. Hélio à Mensagem n°
1.358/1997, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

------_.,-,-----_.,-_..__.._,----,------
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Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que ora apresentamos. N° 2.535, DE 2002

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. - (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Deputado Jose Carlos Martinez, Relator. Comunicação e Informática)

MSC N° 175/1998
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N°, DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusão Sul Rio
grandense Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Erechim, Estado do Rio Gran
de do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 2 de fevereiro de 1998, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rá
dio Difusão Sul Riograndense Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002.
Deputado Jose Carlos Martinez, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Carlos Martinez à Mensagem
n° 162/1998, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, José Carlos
Martinez, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
-Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Sant'Ana - Rá
dio Sant'Ana para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de de 4 de fevereiro de 1998, que renova, a partir de
1° de novembro de 1993, a concessão outorgada à
Fundação Sant'Ana - Rádio Sant'Ana para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 175, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de de 4 de fevereiro de 1998, que renova
a concessão da Fundação Sant'Ana - Rá
dio Sant'Ana para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ponta Grossa, Esta
do do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação
Sant'Ana - Rádio Sant'Ana para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.536, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 221/1998

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Educacional
União da Serra para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Veranópolis, Estado do Rio
Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 9 de fevereiro de 1998, que renova, a partir de 30
de janeiro de 1998, a concessão outorgada à Funda
ção Educacional União da Serra para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Veranópolis, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Josué Bengtson à Mensagem n°
175/1998, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

11 - Voto do Relator

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação Sant'Ana - Rádio
Sant'Ana para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de de 4 de fevereiro de 1998, que renova, a partir de
10 de novembro de 1993, a concessão outorgada à
Fundação Sant'Ana - Rádio Sant'Ana para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. 
Deputado Josue Bengtson, Relator.
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mente produzirá efeitos após a deliberação do Con - 111 - Parecer da Comissão
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

o processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Sant'Ana - Rádio Sant'Ana, executan
te de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. 
Deputado Josue Bengtson, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

---------,----



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Educacional
União da Serra para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Veranópolis, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 9 de fevereiro de 1998, que renova, a partir de 30
de janeiro de 1998, a concessão outorgada à Funda
ção Educacional União da Serra para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Veranópolis, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Romeu Queiroz, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Romeu Queiroz à Mensagem n°
221/1998, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 9 de fevereiro de 1998, que renova a
concessão da Fundação Educacional
União da Serra para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifnusão sonora em
onda média, na cidade de Veranópolis,
Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Edu
cacional União da Serra para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Educacional União da Serra, execu
tante de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
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MENSAGEM N° 221, DE 1998 Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
(Do Poder Executivo) que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Romeu Queiroz, Relator.



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Alto da Serra Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 9 de fevereiro de 1998, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Alto
da Serra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Alto da Serra Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002. 
Deputado Dr. Helio, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

MENSAGEM N° 222, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 9
de fevereiro de 1998, que renova a conces
são da Rádio Alto da Serra Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Alto da
Serra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-
N° 2.537, DE 2002 gresso Nacional.

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
Comunicação e Informática) tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-

MSC N° 222/1998 me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Alto da Serra Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 9 de fevereiro de 1998, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Alto
da Serra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.



I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Sompur Vale do Paraíba Radiodifusão Ltda.,
executante de serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, encontra-se de acordo com a prá
tica legal e documental atinente ao processo renova
tório e os documentos juntados aos autos indicam a
regularidade na execução dos serviços de radiodifu
são.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Sompur Vale do
Paraíba Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Sompur Vale do Paraíba
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.538, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 721/1998

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
85, de 13 de março de 1998, que renova, a partir de 4
de março de 1996, a permissão outorgada à Sompur
Vale do Paraíba Radiodifusão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
1ada' na cidade de São José dos Campos, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
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hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do MENSAGEM N° 721, DE 1998
Relator, Deputado Dr. Hélio à Mensagem nO ( Do Poder Executivo)
222/1998, nos termos do Projeto de Decreto Legislati- Submete à apreciação do Congresso
vo que apresenta. Nacional o ato constante da Portaria n° 85,

Estiveram presentes os Senhores Deputados: de 13 de março de 1998, que renova a per-
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e missão outorgada à Sompur Vale do Parai-

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, ba Radiodifusão ltda. para explorar, pelo
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto dade, serviço de radiodifusão sonora em
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João freqüência modulada, na cidade de São
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men- José dos Campos, Estado de São Paulo.
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
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Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002.
Deputado Raimundo Santos, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Sompur Vale do Paraíba
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

85, de 13 de março de 1998, que renova, a partir de 4
de março de 1996, a permissão outorgada à Sompur
Vale do Paraíba Radiodifusão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de São José dos Campos, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Raimundo Santos à Mensagem n°
721/1998, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.539, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 753/1998

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cultura de Jales
Sociedade Limitada para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Jales, Estado de
São Paulo.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

99, de 13 de março de 1998, que renova, a partir de
20 de junho de 1996, a permissão outorgada à Rádio
Cultura de Jales Sociedade Limitada para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Jales, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 753, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 99, de 13 de março de 1998, que reno
va a permissão outorgada à Rádio Cultu
ra de Jales Sociedade Limitada para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Jales, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura
de Jales Sociedade Limitada para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.540, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 1.093/1998

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Medianeira Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 20 de agosto de 1998, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Medi
aneira Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 1.093, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Cultura de Jales Sociedade Limitada, exe
cutante de serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, encontra-se de acordo com a prática le
gai e documental atinente ao processo renovatório e
os documentos juntados aos autos indicam a regulari
dade na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Átila Lira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cultura de Jales
Sociedade Limitada para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Jales, Estado de
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

99, de 13 de março de 1998, que renova, a partir de
20 de junho de 1996, a permissão outorgada à Rádio
Cultura de Jales Sociedade Limitada para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Jales, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
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vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con- Relator, Deputado Átila Lira à Mensagem n°
gresso Nacional. 753/1998, nos termos do Projeto de Decreto Legislati-

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- vo que apresenta.
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa - Estiveram presentes os Senhores Deputados:
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
uh", do art. 32 do Regimento Interno. Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,

Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
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de 20 de agosto de 1998, que renova a PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
concessão da Rádio Medianeira Ltda. N° , DE 2002
para explorar, pelo prazo de dez anos, Aprova o ato que renova a conces-
sem direito de exclusividade, serviço de são outorgada à Rádio Medianeira Ltda.
radiodifusão sonora em onda média, na para explorar serviço de radiodifusão so-
cidade de Santa Maria, Estado do Rio nora em onda média, na cidade de Santa
Grande do Sul. Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Mediane
ira Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
Uh", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Medianeira Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Gerson Garielli, Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 20 de agosto de 1998, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Medi
aneira Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Gerson Gabrielli à Mensagem nO
1.093/1998, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Pia
uhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Filho,
Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Canedo,
Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Valdeci Paiva,
Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini, Francisco Coe
lho, Francistônio Pinto, Josué Bengtson, Marcus Vicen
te, Neuton Lima, Olimpio Pires, Philemon Rodrigues,
Raimundo Santos e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 2.541, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC W1 .480/1998

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Integração de
Carmo do Paranaíba Ltda. para explorar

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



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Integração de
Carmo do Paranaíba Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Carmo do Paranaíba,
Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de 2002. - Deputado João
Almeida, Relator.

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Integração de Carmo do Paranaiba Ltda.,
executante de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, encontra-se de acordo com a prática le
gai e documental atinente ao processo renovatório e
os documentos juntados aos autos indicam a regulari
dade na execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Re
solução nO 1 de 1990, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamen
tar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante do Decreto de

24 de novembro de 1998, que renova, a partir de 23 de
maio de 1990, a concessão outorgada à Rádio Integra
ção de Carmo do Paranaíba Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado João Almeida à Mensagem n°
1.480/1998, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto de

24 de novembro de 1998, que renova, a partir de 23 de
maio de 1990, a concessão outorgada à Rádio Integra
ção de Carmo do Paranaíba Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 1.480, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
24 de novembro de 1998, que renova a
concessão da Rádio Integração de Carmo
do Paranaíba Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Carmo do
Paranaíba, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Congresso Na
cional o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Integração de Carmo do Paranaíba Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.
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serviço de radiodifusão sonora em onda mé- 11 - Voto do Relator
dia, na cidade de Carmo do Paranaíba,
Estado de Minas Gerais.

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



I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Pitiguara
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Pitiguara Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Cesar Bandeira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Paulo Marinho à Mensagem n°
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Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e quencia modulada, na cidade de Assis
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Chateaubriand, Estado do Paraná.
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Wa~er Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.542, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 1.697/1998

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Pitiguara Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Assis
Chateaubriand, Estado do Paraná.

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

O Conwesso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria n°

209, de 1° de outubro de 1998, que renova, a partir de
13 de março de 1995, a permissão outorgada à Rádio
Pitiguara Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Assis
Chateaubriand, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 1.697, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 209, de 1° de outubro de 1998, que re
nova a permissão outorgada à Rádio Piti
guara Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre-



I - Relatório

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela FM Verde Vale Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Paulo Marinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à FM Verde Vale Ltda.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à FM Verde Vale
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.543, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 414/1999

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à FM Verde Vale Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de União da Vitória, Estado do Paraná.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

211, de 1 de outubro de 1998, que renova, a partir de
4 de junho de 1997, a permissão outorgada à FM Ver
de Vale Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de União
da Vitória, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

MENSAGEM N° 414, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 211, de 1 de outubro de 1998, que re
nova a permissão outorgada à FM Verde
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414/1999, nos termos do Projeto de Decreto Legislati- Vale Ltda. para explorar, pelo prazo de
vo que apresenta. dez anos, sem direito de exclusividade,

Estiveram presentes os Senhores Deputados: serviço de radiodifusão sonora em fre-
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e qÜê~c!a. modulada, na cid~de de União

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, da VitOria, Estado do Parana.

Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.



MENSAGEM W 1.592, DE 1999
(Do Poder Executivo)
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para explorar serviço de radiodifusão so- O Congresso Nacional decreta:
nora em freqüência modulada, na cidade Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
de União da Vitória, Estado do Paraná. 152, de 17 de setembro de 1999, que renova, a partir

O Conwesso Nacional decreta: d~ 1~ de fevereiro de.19~7, a permissão outorgada à
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria n° Radlo FM Independencla Ltda., para explorar, pelo

211, de 1 de outubro de 1998, que renova, a partir de p.razo de d~z ~no~, sem direito de e~~lu~ividade, ser-
4 de junho de 1997, a permissão outorgada à FM Ver- ViÇO de radlodlfusao sonora em frequencla modulada,
de Vale Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
sonora em freqüência modulada, na cidade de União data de sua publicação.
da Vitória, Estado do Paraná. Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. -

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
data de sua publicação.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Paulo Marinho à Mensagem n°
414/1999, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.544, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 1.592/1999

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio FM Independência
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

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

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 152, de 17 de setembro de 1999, que
renova a permissão outorgada à Rádio
FM Independência Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Curitiba, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio FM Inde
pendência Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio FM Independência Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, encontra-se de acordo com a prática legal e do-



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Super Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

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

MENSAGEM N° 1.974, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 14
de dezembro de 1999, que renova a con
cessão da Super Radiodifusão Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁriCA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 14 de dezembro de 1999, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Super Ra
diodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Canoas,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio FM Independência
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

152, de 17 de setembro de 1999, que renova, a partir
de 14 de fevereiro de 1997, a permissão outorgada à
Rádio FM Independência Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado João Castelo à Mensagem n°
1.592/1999, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Pia
uhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Filho,
Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Canedo,
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cumental atinente ao processo renovatório e os docu- Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Valdeci Paiva,
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini, Francisco Coe-
execução dos serviços de radiodifusão. lho, Francistônio Pinto, Josué Bengtson, Marcus Vicen-

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de te, Neuton Lima, Olimpio Pires, Philernon Rodrigues,
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu- Raimundo Santos e Salvador Zimbaldi.
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. -
execução dos serviços. Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

O ato de renovação de outorga obedece aos PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
princípios de constitucionalidade, especialmente no N° 2.545, DE 2002
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- Comunicação e Informática)
los quais somos pela homologação do ato do Poder MSC N° 1.974/1999
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. 
Deputado João Castelo, Relator.



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sociedade Triângu
lo Mineiro Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de de 10 de janeiro de 2000, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rá
dio Sociedade Triângulo Mineiro Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente. I

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Super Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 14 de dezembro de 1999, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Super Ra
diodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Canoas,
Estado do Rio Grande do Sul.
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que renova a concessão outorgada à Super Radiodi- Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
fusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, data de sua publicação.
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 111 - Parecer da Comissão

sonora em onda média. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da cação e Informática, em reunião ordinária realizada

Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati- hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- Relator, Deputado Julio Semeghini à Mensagem n°
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con- 1.974/1999, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
gresso Nacional. lativo que apresenta.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa- Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
me desta Comissão nos termos do inciso 11 alínea Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
uh" do art 32 do Regimento Interno ' Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,

, . . Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
11 - Voto do Relator Kassab Hermes Parcianello João Almeida João, , ,

O processo de renovação de outorga requerida Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men-
pela Super Radiodifusão Ltda., executante de serviço donç~ Bez~rra~ Jos~ Roch.a, Julio ~emeghini, Luiz
de radiodifusão sonora em onda média encontra-se Moreira, LUIz Plauhyhno, LUlza Erundlna, Magno Mal-
de acordo com a prática legal e docum~ntal atinente ta, Marçal Filho, Márcio Rein~ldo .Moreira, Nilson ~i~-
ao processo renovatório e os documentos juntados to, ~~ro Cane:do,.Pedro IruJo, ~Ica.rdo !z~r, F3oben~

. . . - ArauJo, Valdecl Palva, Walter Pinheiro, Atlla Lira, Em
aos autos indicam a regulandade na execuçao dos V It I' . F . C Ih F . t- . p' t J '. . . _ o o Inl, ranclsco oe o, rancls onlo In o, osue
serviços de radlodifusao. Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi-

A análise deste processo deve basear-se no Ato res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva-
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada dor Zimbaldi.
a documentação, constatamos que foram atendidos Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. -
todos os critérios exigidos por este diploma regula- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

mentar. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
O ato de renovação de outorga obedece aos N° 2.546 DE 2002

princípios de constit~cionalidade, especialme~t~ ~ (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
que se refere aos artigos 220 a 223 da ConstltUlçao Comunicação e Informática)
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- MSC N° 77/2000
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado Ju
lio Semeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

.-_.....__._._-----



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sociedade Triân
gulo Mineiro Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Uberaba, Estado de Minas
Gerais.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de de 10 de janeiro de 2000, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rá
dio Sociedade Triângulo Mineiro Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Luiz Piauhylino à Mensagem n°
77/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de de 10 de janeiro de 2000, que renova a
concessão da Rádio Sociedade Triângulo
Mineiro Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Uberaba, Esta
do de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Socieda
de Triângulo Mineiro Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Sociedade Triângulo Mineiro Ltda., execu
tante de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
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MENSAGEM N° 77, DE 2000 Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
(Do Poder Executivo) que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.



O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora Matogrossense Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório.

As exigências do Ato Normativo n° 1, de 1999,
desta Comissão, foram atendidas e os documentos
juntados ao autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado Sér
gio Reis, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou a TVR n° 145/2000 , com a abstenção
dos Deputados Marcos Afonso, Gilmar Machado, Jor
ge Bittar, Ana Corso e Babá.

Estiveram presentes Senhores Deputados: Ce
sar Bandeira, Presidente; Julio Semeghini, Vice-presi
dente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman, Ana Corso,
Arolde de Oliveira, Augusto Franco, Babá, Benito
Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobrinho, Domicia
no Cabral, Dr. Hélio, Gilmar Machado, Hermes Parcia
nello, Iris Simões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pi
nheiro, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Mo
reira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Marçal Filho,
Márcio Reinaldo Moreira, Marcos Afonso, Mário Assad
Júnior, Nair Xavier Lobo, Narcio Rodrigues, Olimpio Pi
res, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Santos
Filho, Saulo Coelho, Silas Câmara, Valdeci Paiva e Vic

Aprova o ato que renova a conces
são da Rádio Difusora Matogrossense
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul.

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

56340 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO onda média na cidade de Corumbá, Estado do Mato
N° 2.547, DE 2002 Grosso do Sul.

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Comunicação e Informática) Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

TVR N° 145/2000 vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
MSC N° 1.068/2000 mente produzirá efeitos após a deliberação do Con

gresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec

tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de julho de 2000, que renova a concessão da
Rádio Difusora Matogrossense Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, pelo
prazo de dez anos, a partir de 10 de novembro de
1993, sem direito de exclusividade, na cidade de Co
rumbá, Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 20Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 145, DE 2000
(Mensagem W 1.068, de 2000)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova con
cessão à Rádio Difusora Matogrossense
Ltda., para explorar serviços de radiodi
fusão, a partir de 1° de novembro de
1993, na cidade de Corumbá, Estado do
Mato Grosso do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § lOdo art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional, por
meio da Mensagem n° 1.068, de 2000, o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Difusora Mato
grossense Ltda. para explorar, a partir de 1° de no
vembro de 1993, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em



11 - Voto da Relatora

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Verde Vale Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputada Ma
rinha Raupp, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Verde Vale Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Braço
do Norte, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 28 de abri de 2000, que renova, a partir de 14 de
setembro de 1992, a concessão outorgada à Rádio
Verde Vale Ltda. para explorar, pelo prazo de dez

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Verde Vale Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Braço
do Norte, Estado de Santa Catarina.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.548, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 43/2000
MSC ND 817/2000
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Pires Franco, Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Gastão Vieira, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Junior, Jo- submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
sué Bengtson, Kincas Mattos, Marinha Raupp, Nelson que renova a concessão outorgada à Rádio Verde
Meurer, Neuton Lima, Salvador Zimbaldi, Sérgio Bar- Vale Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
cellos e Sérgio Reis, Suplentes. direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. - nora em onda média.
Deputado Cesar Bandeira, Presidente. Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da

Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 28 de abril de 2000, que renova, a partir de 14 de
setembro de 1992, a concessão outorgada à Rádio
Verde Vale Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Braço do
Norte, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 43, DE 2000
(Mensagem N° 817, De 2000)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 28
de abril de 2000, que renova a concessão
da Rádio Verde Vale Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Braço do
Norte, Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede-
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi- sonora em onda média, na cidade de João Pessoa,
fusão sonora em onda média, na cidade de Braço do Estado da Paraíba.
Norte, Estado de Santa Catarina. Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
data de sua publicação. Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. -

111 - Parecer da Comissão Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada Marinha Raupp, à TVR n°
43/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.549, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 150/2000
MSC N° 1.068/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Arapuan Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de João
Pessoa, Estado da Paraíba.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de julho de 2000, que renova, a partir de 1° de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio
Arapuan Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

TVR N° 150, DE 2000
(Mensagem ND 1.068, de 2000)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Arapuan Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Arapuan
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
Uh", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Arapuan Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos

--_._,----



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.550, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 160/2000
MSC N° 1.068/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio São Miguel Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Uru
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de julho de 2000, que renova, a partir de 1° de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio
São Miguel Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Uruguaia
na, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 160, DE 2000
(Mensagem N° 1.068, De 2000)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 17
de julho de 2000, que renova a concessão
da Rádio São Miguel Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Uruguaia
na, Estado do Rio Grande do Sul.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio São Mi
guel Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Arapuan Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de João
Pessoa, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de julho de 2000, que renova, a partir de 1° de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio
Arapuan Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado Nil
son Pinto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Nilson Pinto, à TVR nO 150/2000,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
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todos os critérios exigidos por este diploma regula- Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng-
mentar. tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,

O ato de renovação de outorga obedece aos Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
princípios de constitucionalidade, especialmente no Zimbaldi.
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.-
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado Nil
son Pinto, Relator.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.551, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 198/2000
MSC N° 1.234/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Rio Mar Ltda.
Para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Mana
us, Estado do Amazonas.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 22 de agosto de 2000 , que renova, a partir de 10

de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rá
dio Rio Mar Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Bispo Wanderval, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio São Miguel Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Uru
guaiana, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de julho de 2000, que renova, a partir de 1° de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio
São Miguel Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Uruguaia
na, Estado do Rio Grande do Sul.

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio São Miguel Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado Pa
ulo Marinho, Relator.
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so- Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
nora em onda média. data de sua publicação.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da 111 _ Parecer da Comissão
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati- . - d C" . li I' Co .

. . - A Comlssao e lencla e ecno ogla, mUnlca-
vo para a devida apreclaçao, uma vez que o ato so- - I f ' . '- Id'" I' d ho'

.,' , . - çao e n ormatlca, em reunlao o Inana rea Iza a je,
mente prod.uzlra efeitos apos a dehberaçao do Con - aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
gresso Nacional. Deputado Paulo Marinho, à TVR n° 160/2000, nos ter-

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
tos técnicos e f?r~ais da matéria su~m~tida ao ~xa - Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nar-
me desta Comlssao, nos termos do inCISO li, ahnea cio Rodrigues _ Presidente, Paulo Marinho e Silas Câ-
"h", do art. 32 do Regimento Interno. mara _ Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto Ho-

11 - Voto do Relator landa, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar Bandei
ra, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab, Hermes
Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge Bittar, Jorge
Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza
Erundina, Magno Malta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo
Moreira, Nilson Pinto, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricar
do Izar, Robério Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro,
Átila Lira, Eni Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio
Pinto, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima,
Olimpio Pires, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e
Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
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Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Rio Mar Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2551 , DE 2002

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 22 de agosto de 2000 , que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rá
dio Rio Mar Ltda. Para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência·e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Bispo Wanderval, à TVR nO
198/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
Sitas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 198, DE 2000 Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
(Mensagem n° 1.234, de 2000) que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado Bis
po Wanderval, Relator.Submete à apreciação do Congres

so Nacional o ato constante do Decreto
de 22 de agosto de 2000 , que renova a
concessão da Rádio Rio Mar Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Manaus, Estado do Amazonas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECONOLGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Rio Mar
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Rio Mar Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder



11 - Voto do Relator

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Pioneira de For
mosa Ltda para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Formosa D'Oeste, Estado do Paraná.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 22 de agosto de 2000, que renova, a partir de 27
de outubro de 1997, a concessão outorgada à Rádio
Pioneira de Formosa Ltda para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Formosa D'Oeste, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Pioneira de Formosa Ltda, executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado Dr.
Hélio, Relator.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Pioneira de Formo
sa Ltda para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Formosa D'Oeste, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
N° 2.552, DE 2002 Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
Comunicação e Informática) mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-

TVR N° 203/2000 gresso Nacional.
MSC N° 1.234/2000 Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-

tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 22 de agosto de 2000, que renova, a partir de 27
de outubro de 1997, a concessão outorgada à Rádio
Pioneira de Formosa Ltda para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Formosa D'Oeste, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 203, DE 2000
(Mensagem n° 1.234, De 2000)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 22 de agosto de 2000, que renova a
concessão da Rádio Pioneira de Formo
sa Ltda para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Formosa D'Oeste, Esta
do do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Pioneira
de Formosa Ltda para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média.
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Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
24 de abril de 2002, que renova a conces
são da Rádio Clube Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Santo
Antônio de Jesus, Estado da Bahia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube
Ltda. Para explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Clube Ltda., executante de serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder

111 - Parecer da Comissão TVR N° 2.132, DE 2002
(Mensagem N° 340, De 2002)

(Do Poder Executivo)

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Clube Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santo
Antônio de Jesus, Estado da Bahia.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.606, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 2.132/2002
MSC N° 340/2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 24 de abril de 2002, que renova, a partir de 22 de
agosto de 1998, a concessão outorgada à Rádio Clu
be Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Santo Antônio de
Jesus, Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Dr. Hélio à Mensagem nO 222/1998, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Wa"er Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Aprova o ato que outorga permissão
à Valente Propaganda e Publicidade Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Serranópolis, Estado de Goiás.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

733, de 10 de maio de 2002, que outorga permissão à
Valente Propaganda e Publicidade Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Serranópolis, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 2.425, DE 2002
(Mensagem N° 564, de 2002)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 733, de 10 de maio de 2002, que outor
ga permissão à Valente Propaganda Pu
blicidade Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ser
ranópolis, Estado de Goiás.

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Valente Propaganda Publicidade
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2002
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Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que ora apresentamos. N° 2.638, DE 2002

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado Ro- (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
meu Queiroz, Relator. Comunicação e Informática)

TVR N° 2.425/2002

MSC N° 56412002

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 24 de abril de 2002, que renova, a partir de 22 de
agosto de 1998, a concessão outorgada à Rádio Clu
be Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Santo Antônio de
Jesus, Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Romeu Queiroz, à TVR n° 2.13212002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresen
ta.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Clube Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santo
Antônio de Jesus, Estado da Bahia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ari
osto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Ce
sar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kas
sab, Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão,
Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira,
Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal
Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro
Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Bengtson,
Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires, Philemon
Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

-----------_. -'-'--'--'---



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.639, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.430/2002
MSC N° 565/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Sócio Cultural e Des
portiva de Dormentes - ACSCDD a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Dormentes,
Estado de Pernambuco.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

866, de 31 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Sócio Cultural e Desportiva de Dor
mentes - ACSCDD a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Dormentes, Estado
de Pernambuco.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 2.430, DE 2002
(Mensagem N° 565, de 2002)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 866, de 31 de maio de 2002, que auto
riza a Associação Comunitária Sócio
Cultural e Desportiva de Dormentes 
ACSCDD a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Dormentes, Estado de Pernam
buco.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Valente Propaganda Publici
dade Ltda. atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica e obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a
vencedora da concorrência para exploração do servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado
Alex Canziani, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Alex Canziani, à TVR n° 2.425/2002, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
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to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi-
em freqüência modulada. lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca-

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val-
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati- deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng-
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con- tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
gresso Nacional. Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec- Zimbaldi.
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa- Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. -
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.
Uh", do art. 32 do Regimento Interno.



Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educativa do Tocantins,
para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Gurupi, Estado do Tocantins.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.640, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.437/2002
MSCN° 566/2002

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
778, de 15 de maio de 2002, que outorga permissão à
Fundação Educativa do Tocantins, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Gurupi, Estado do Tocantins.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

I - Relatório

56350 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

COMISSÃO DE C~ÊNCIA E TECf';JOLOGIA, Relator, Deputado João Castelo, à TVR n°
COMUNICAÇAO E INFORMATICA 2.430/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis

lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Sócio Cultural e
Desportiva de Dormentes - ACSCDD a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Sócio
Cultural e Desportiva de Dormentes - ACSCDD aten
deu aos requisitos da legislação específica e recebeu
autorização para executar serviço de radiodifusão co
munitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 ,de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado
João Castelo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do

._-----------_.._._.._....._-_._-----



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relato
ra, Deputada Marinha Raupp, à TVR n° 2.437/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.642, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.508/2002
MSC N° 633/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio FM D. A. Ltda para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cama
puã, Estado de Mato Grosso do Sul.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

304, de 19 de março de 2002, que outorga permissão

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 778, de 15 de maio de 2002, que outor
ga permissão à Fundação Educativa do
Tocantins, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Gurupi,
Estado do Tocantins.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão à Fundação Educativa do Tocantins, para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto da Relatora

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1.963, com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Educati
va do Tocantins atendeu aos requisitos da legislação
específica, inclusive do Ato Normativo n° 01 , de 1999,
desta Comissão.
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TVR N° 2.437, DE 2002 O ato de outorga obedece aos princípios de
(Mensagem W 566, de 2002) constitucionalidade, especialmente no que se refere

(Do Poder Executivo) aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputada
Marinha Raupp, Relatora.



Aprova o ato que outorga permis
são à Portugal Telecomunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so-

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Rocha, à TVR n° 2.508/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz
Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca
nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.645, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.655/2002
MSC N° 667/2002

TVR N° 2.508, DE 2002
(Mensagem N° 633, De 2002)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 304, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Rádio FM D. A. Ltda
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Camapuã, Estado
de Mato Grosso do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão à Rádio FM D. A. Ltda para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio FM D. A. Ltda atendeu
aos requisitos da legislação específica e obteve a ma-
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à Rádio FM D. A. Uda para explorar, pelo prazo de dez ior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi- belecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de concorrência para exploração do serviço de radiodifu-
Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul. são sonora em freqüência modulada.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na A análise deste processo deve basear-se no Ato
data de sua publicação. Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. - documentação, constatamos que foram atendidos to-
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente. dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
t~ucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Const~uiçãoFederal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado
José Rocha, Relator.

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



Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel,
Ariosto Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério
Araújo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni
Voltolini, Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pi
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Luiz Piauhylino, à TVR n° 2.655/2002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresen
ta.

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Portugal Telecomnicações
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 ,de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela homo
logação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado Luiz
Piauhylino, Relator.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

1212, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão à
Portugal Telecomunicações Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Britânia, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 2.655, DE 2002
(Mensagem N° 667, de 2002)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1212, de 5 de julho de 2002, que outor
ga permissão à Portugal Telecomnica
ções Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Britânia,
Estado de Goiás.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Portugal Te1ecomnicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.
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nora em freqüência modulada, na cidade de 11 - Voto do Relator
Britânia, Estado de Goiás.

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



A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1.963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Bom Sucesso Ltda.
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputada Ma
rinha Raupp, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relato
ra, Deputada Marinha Raupp, à TVR nO 2.656/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e Silas
Câmara - Vice-Presidentes, Airton Cascavel, Ariosto
Holanda, Augusto Franco, Bispo Wanderval, Cesar
Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto Kassab,
Hermes Parcianello, João Almeida, João Leão, Jorge
Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiz

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Bom Sucesso Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Buriti
Alegre, Estado de Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
N° 2.646, DE 2002 Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
Comunicação e Informática) mente produzirá efeitos após a deliberação do Con-

TVR N° 2.656/2002 gresso Nacional.

MSC N° 667/2002 Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec-
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto da Relatora

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.213, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão
à Rádio Bom Sucesso Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Buriti Alegre, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 2.656, DE 2002
(Mensagem N° 667, de 2002)

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1.213, de 5 de julho de 2002, que ou
torga permissão à Rádio Bom Sucesso
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Buriti Alegre,
Estado de Goiás.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Bom Sucesso Ltda. Para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

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



11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nO 2.108 de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a RA Sistema de Radiodifusão
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 e 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala de Comissão, em de de 2002. - Deputado
Nilson Pinto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à RA Sistema de Radiodifusão Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no §3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do regimento Interno.

Aprova o ato que outorga permis
são à RA Sistema de Radiodifusão Ltda.
Para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Santa Rita, Estado do Maranhão.

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

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1.218, de 5 de julho de 2002, que ou
torga permissão à RA Sistema de Radio
difusão Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa
Rita, Estado do Maranhão.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.647, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Noa 2.658/2002
MSC N° 667/2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 1.218,de 5 de julho de 2002, que outorga permis
são à RA Sistema de Radiodifusão Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Santa Rita, Estado do Ma
ranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala de Comissão, em 27 de novembro de 2002.
- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

TVR N° 2.658, DE 2002
(Mensagem N° 667, de 2002)

(Do Poder Executivo)
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Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Malta, Marçal Fi- COMISSÃO DE CI_ÊNCIA E TEC~OLOGIA,
lho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pinto, Pedro Ca- COMUNICAÇAO E INFORMATICA

nedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério Araújo, Val- I - Relatório
deci Paiva, Walter Pinheiro, Átila Lira, Eni Voltolini,
Francisco Coelho, Francistônio Pinto, Josué Beng
tson, Marcus Vicente, Neuton Lima, Olimpio Pires,
Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.



IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luis Carlos
Heinze, que disporá de cinco minutos.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas Parla
mentares, o assunto que nos traz novamente à tribu
na refere-se ao processo antidumping que a Ultra
fértil está movendo contra a Rússia e a Ucrânia relati
vo à importação de nitrato de amônia.

Estou preocupado. O processo já foi julgado ad
referundum pela CAMEX, que deu ganho de causa
à Ultrafértil, majorando em 32% o preço do nitrato de
amônia largamente utilizado no Brasil.

Hoje, a Ultrafértil é a única produtora de amônia
no País, com uma produção de quase 380 mil tonela
das, praticamente a metade do consumo nacional,
mas ainda necessitamos de mais 400 mil toneladas.

No processo de importação, o preço da Rússia
estava aquém daquele praticado pelo mercado inter
nacional. Eles conseguiram, num longo processo an
tidumping que tramitou na CAMEX contra o Governo
russo, majorar em cerca de 32% todo o produto com
prado daquele país.

Nossa preocupação é que, desde que saiu essa
resolução ad referendum, no mês de outubro, o pre-
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hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do ço dos fertilizantes no Brasil foi majorado. A uréia e o
Relator, Deputado Nilson Pinto, à TVR n° 2.658/2002, nitrato de amônia subiram por conta disso.
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que Os países acusados utilizaram em sua defesa o
apresenta. argumento de que nos Estados Unidos, segundo da-

Estiveram presentes os Senhores Deputados: dos publicados numa revista, o preço do produto esta-
Narcio Rodrigues - Presidente, Paulo Marinho e va em torno de 180 dólar~s a t~nel~da, mas depois

Silas Câmara - Vice-Presidentes Airton Cascavel que o Governo norte-amencano Impos uma norma, o
Ariosto Holanda, Augusto Franco,' Bispo Wanderval: produto pode s~r comprado por cerca de 90 dólares a
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto tonelada, que e o preço-meta.
Kassab, Hermes Parcianello, João Almeida, João Portanto, além de a Uhrafértil ter hoje o monopólio
Leão, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, José Men- na produção deste e. de outros fe~i1izan!es fabricados
donça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz pelas megacompan~las, agora estao ma~orando? pre-
Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza Erundina, Magno Mal- ço com base no praticado pelo mercado Intemaclonal.
ta, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Nilson Pin- Então, hoje praticamente 50% da produção bra-
to, Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Robério sileira têm o preço estabelecido com base no do pro-
Araújo, Valdeci Paiva, Waher Pinheiro, Átila Lira, Eni duto importado, majorado agora em 32%. Com isso, to-
Voltolini Francisco Coelho Francistônio Pinto Josué dos os fertilizantes brasileiros são largamente utiliza-
Bengts~n, Marcus Vicente: Neuton Lima, Oli~pio Pi- dos na cana-de-açúcar e também em outros produtos.
res, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos e Salva- Esse processo tem de ser revisto. O Ministro
dor Zimbaldi. Pratini de Moraes defendeu esse ponto de vista na úl-

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. _ ti~a reunião da CAMEX, e se a~uardava uma defini-
Deputado Narcio Rodrigues Presidente. çao c~ntra o p.rocesso de dumpmg ~ontado. No ~e.r-

, cado internacional, a tonelada do nitrato de amonla
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - está na faixa de oitenta noventa cem dólares. No

Finda a leitura do expediente, passa-se às Brasil, ficaria agora em t;rno de 120 dólares a tonela
da, com aumento de 32% nos atuais noventa ou 95
dólares.

A Rússia é grande importador de carne suína,
frango e cana-de-açúcar brasileiros. Se majorados os
fertilizantes, isso vai dificultar até nossa venda para a
Rússia. Hoje, o Brasil exporta mais de um bilhão de
dólares em carne e açúcar para o governo russo, en
quanto importamos basicamente fertilizantes. Já está
havendo retaliações do governo russo ao Brasil, em
virtude do processo adotado neste momento. Esse
processo está sendo defendido pela Associação das
Pequenas Misturadoras de Fertilizantes. Verificamos
um avanço das grandes empresas, que têm hoje o do
mínio do setor.

Sr. Presidente, registramos esse fato para pedir
apoio aos colegas Parlamentares a fim de que cerremos
fileiras contra o monopólio existente nesse segmento.

Agora, quando se consegue importar, a preço
de mercado internacional, um produto mais barato,
que possa dar competitividade ao setor produtivo bra
sileiro, ocorre esse processo. Quem vai ganhar com
isso? Logicamente, quem detém o monopólio, ou
seja, a própria Ultrafértil. O maior ganhador não vai
ser o produtor nem o consumidor brasileiro, mas essa
megaempresa que já domina o setor no Brasil.

Esperamos uma redefinição do processo, para
que a agricultura brasileira possa ser mais competiti-

----------_ "" ".", " ,---".._ _-_.
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va. Estamos retirando a competitividade dos produto- forem utilizadas as ferrovias, vai haver o estancamen-
res brasileiros e, logicamente, encarecendo o preço to do transporte de cargas no País.
ao consumidor nacional. Felicitações às concessionárias que vêm inves-

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL - tindo no transporte ferroviário brasileiro.
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Solicito ao Presidente Lula que, em seu Gover-
Srs. Deputados, decorridos cinco anos da privatiza- no, faça estudos quanto à possibilidade de investir
ção das ferrovias no Brasil, foi possível investir 3 bi- mais no transporte ferroviário.
Ihões de reais nessa área, por meio de concessões.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A Companhia Vale do Rio Doce, detentora da

maior malha ferroviária do País, composta pelas Fer- O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB - SC. Sem revisão
rovias Carajás, Vitória - Minas e Centro - Atlântica, do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vem transportando volumoso percentual em seus assomo à tribuna nesta manhã para mencionar dois
trens. É louvável o trabalho que a Companhia vem re- assuntos. Antes, porém, anuncio a esta Casa que es-
alizando nesse trecho, para melhoria e modernização tou dando entrada a uma PEC destinada a dar trata-
do transporte ferroviário brasileiro. mento orçamentário diferenciado ao setor da segu-

A MRS Logística S.A., concessionária de servi- rança pública.
ços de transporte ferroviário de cargas, vem reativan- Já em 1988 os Constituintes resolveram dar tra-
do trechos que estavam inoperantes antes mesmo da tamento diferenciado à educação. Mais recentemen-
privatização. Os investimentos nas áreas que estão te, no ano 2000, o Congresso Nacional entendeu que
sob seus cuidados é digno de louvor. Atualmente ela a saúde pública também era merecedora de desta-
investe 20 milhões de reais no trecho entre César de ques orçamentários obrigatórios nos âmbitos federal,
Souza e Estudantes. estadual e municipal. A Emenda Constitucional n° 29,

A Brasil Ferrovias construirá, ao lado do Porto de cuja elaboração participei, tanto na qualidade de
de Santos, o maior terminal da América Latina, com Deputado Federal como na de Secretário de Saúde
503 mil metros quadrados. Está investindo 200 mi- de Santa Catarina, possibilitou que a saúde pública ti-
Ihões de reais nessa obra. Louvável a atitude dessa vesse aportes financeiros crescentes para melhor
empresa, que espera melhorar o transporte de grãos atender às expectativas dos brasileiros.
exportados. Inevitavelmente, o assunto segurança pública

A Ferrovia Tereza Cristina vem trabalhando, na passou a formar uma tríade, junto com educação e
periferia das grandes cidades no Brasil - onde se for- saúde. Não foi por acaso que esta Casa deliberou
mam verdadeiros gargalos -, na conscientização da constituir uma Comissão permanente voltada a esse
população local, a fim de evitar mortes e desastres. assunto. Também não foi por acaso que, a partir da
Aliás, vamos pedir ao próximo Governo que atente juntada de vários documentos e projetos que tramita-
para a necessidade de solucionar esse problema, vam nesta Casa, definiu-se um escopo básico para
para evitar acidentes e minimizar os transtornos cau- que pudéssemos ter um ordenamento que norteasse
sados pelos transportes ferroviários a essas cidades. as questões ligadas à segurança pública.

A ALL-De Lara investiu 2 milhões de dólares no Todes estamos a discutir fórmulas adequadas
terminal de Maringá, norte do Paraná, não somente para que o brasileiro possa de fato sentir-se seguro.
para transportar o grão que exportamos, mas tam- Isso certamente não acontecerá apenas com investi-
bém para diminuir o valor do frete no País. mento. Não estou aqui a dizer que apenas a dotação

Apelo para o Presidente eleito Luiz Inácio Lula orçamentária resolverá os problemas no setor da se-
da Silva no sentido de que observe a necessidade de gurança pública. Mas, com toda a certeza, aportes
recuperar as ferrovias brasileiras e inclusive de revi- mais expressivos nos Orçamentos federal, estadual,
sar os contratos firmados com a NTF, concessão que municipal e do Distrito Federal serão necessários
envolve 300 milhões de reais anualmente, para que para viabilizarmos investimentos no aparelhamento e
essa concessionária possa fazer investimentos maio- na melhora da remuneração dos prestadores de ser-
res nas ferrovias. viços de segurança pública, enfim, em tudo que for

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não te - necessário para enfrentamento do crime organizado.
nho dúvida de que o setor ferroviário é a solução para Este é o primeiro registro faço, ao anunciar à
o transporte de cargas no Brasil. Em cinco anos as ro- Casa a entrega oficial da Proposta de Emenda à
dovias não conseguirão mais dar vazão à produção Constituição n° 589, de minha autoria, com assinatu-
agrícola brasileira, que aumenta a cada ano. Se não ras suficientes para que a matéria possa tramitar.
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O outro assunto é motivo de grande alegria. dinos, especialmente com a Bolívia e o Peru, e, a par-
Ontem à noite, na Escola Naval do Rio de Janeiro, o tir daí, com os países da Ásia desejosos de estabele-
Comitê Olímpico Brasileiro concedeu o Prêmio Olím- cer relação comercial com os Estados da região ama-
pico a 45 atletas de várias modalidades desportivas zônica.
que se destacaram no País, entre eles o jogador de Parabenizo, portanto, o povo do Acre, de Assis
vôlei Nalbert Bitencourt e a ginasta Daniele Hypólito, Brasil e de Brasiléia pela inauguração dessa obra his-
que já nos deu tantas alegrias. tórica. Parabenizo também o companheiro Jorge Via-

Destaco ainda três catarinenses que merece- na, pela sua determinação, e a bancada federal do
ram esse galardão: Eduardo Fischer, na natação; Mu- Partido dos Trabalhadores, que não mediu esforços
rilo Fischer, no ciclismo; e Fabiana Beltrame, no remo. para alocar recursos no Orçamento Geral da União
São motivo de orgulho para todos os catarinenses e para a pavimentação da referida rodovia.
para o Brasil, que cada vez mais tem consciência da Sr. Presidente, não podemos negar a colabora-
importância do esporte na construção da cidadania. ção do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que

São esses, Sr. Presidente, os registros que tinha muito ajudou o povo acreano, ao concordar com a
a fazer nesta manhã. obra. Pavimentar uma rodovia dessa natureza e des-

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revi- sa qualidade no Estado do Acre é um ato heróico.
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Com isso, ganham o povo de Assis Brasil, o povo
dos, ocupo a tribuna para registrar com alegria e sa- acreano e o povo brasileiro.
tisfação que na próxima sexta-feira, dia 20 de dezem- Era o que tinha a dizer.
bro, será inaugurada no Estado do Acre a Estrada do O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Sem
Pacífico, trecho da BR-317 que liga o Município de revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo a tribuna
Brasiléia a Assis Brasil, um dos últimos Municípios para denunciar a Direção Nacional do PMDB, que, na
deste País, que faz fronteira com o Peru e a Bolívia. tarde de ontem, perpetrou um crime contra a demo-
Estarão presentes o Presidente Fernando Henrique cracia interna do partido e um desrespeito ao Tribunal
Cardoso e os Presidentes do Peru e da Bolívia. de Justiça do Distrito Federal, que havia concedido li-

A obra foi realizada no Governo do companheiro minar ao Diretório Estadual de São Paulo, impedindo
Jorge Viana, na administração do Partido dos Trabalha- qualquer decisão que atingisse sua soberania. A Dire-
dores. Tenho orgulho de ter contribuído para a execução ção Nacional do PMDB ratifica, com esse ato, sua
dessa obra, como membro da bancada federal, com a atuação ao longo dos anos.
alocação de recursos do Orçamento Geral da União. O pior resultado da história política do PMDB se

A pavimentação dessa rodovia era um sonho do deu nas últimas eleições, com uma diminuição brutal
povo daquela região, principalmente das cidades de da bancada na Câmara dos Deputados, no Senado
Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri. Viajei muito por essa Federal, nas Assembléias Legislativas.
estrada, um grande picadão no meio da floresta, em Sr. Presidente, a Direção Nacional, na tarde de
uma região cortada por igarapés, profundamente aci- ontem, maculou a história política democrática de 35
dentada, um verdadeiro desafio de engenharia. Mas a anos do PMDB. Por doze votos - do Sr. Michel Temer,
rodovia lá está, agora pavimentada, com asfalto de do Sr. Geddel Vieira Lima, do Sr. Renan Calheiros, do
boa qualidade, no nível das melhores rodovias do Sr. Juvêncio da Fonseca, do Sr. Olavo Calheiros, do
nosso País. Sr. Tadeu Filippelli, da Sra. Ana Catarina, da Sra. Mar-

Sr. Presidente, estive em Assis Brasil neste final luce Pinto, do Sr. Renato Vianna, do Sr. Ney Suassu-
de semana e tive a oportunidade de me reunir com na, do Sr. Eunício Oliveira, um voto ilegal do Sr. Carlos
seringueiros e agricultores familiares em assembléia Alberto Muniz, apenas contra o voto do altivo Deputa-
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assis Bra- do Cezar Schirmer, representando o glorioso Estado
si!. Pude constatar a alegria de toda a comunidade. O do Rio Grande do Sul-, decretaram uma intervenção
povo de Assis Brasil está em festa. Os trabalhadores ilegal no Diretório do Estado de São Paulo, desrespei-
rurais comemoram a inauguração dessa grande obra, tando liminar concedida pela Justiça.
que integra o Acre com o Brasil, abrindo amplas pers- Queremos denunciar essa tentativa de impedir
pectivas de cooperação internacional nos planos co- que o PMDB apóie o Governo Lula - o grupo que apo-
mercial e cultural. iou Lula no primeiro e no segundo turnos da eleição

O Acre e o restante do Brasil, a partir de agora, presidencial. Marcamos uma convenção nacional
interligados pela Rodovia do Pacífico, poderão apro- para o próximo dia 25 de janeiro para definir o apoio
fundar o processo de cooperação com os países an - do partido ao Governo, questão política da maior rele-
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vância, a fim de mudarmos o País. A resposta foi a vi- dor da nossa tradição democrática, nos dará apoio
olência, a atitude ditatorial, fascista, reacionária, a nesta manhã, porque essa atitude veio, exatamente,
tentativa de calar as bases do PMDB - eleita demo- violentar a tradição política do MDB e do PMDB; a me-
craticamente em convenção - por aqueles que foram mória de Ulysses Guimarães e a dos grandes compa-
derrotados e pediram a intervenção, tendo à frente o nheiros Tancredo Neves e Teotônio Vilela, que tanto
Sr. Wagner Rossi e o Sr. Milton Monti, Deputados de fizeram para erguer um partido democrático.
São Paulo, um reeleito e o outro, não-candidato. Na tarde de ontem, numa reunião fechada, pare-

Sr. Presidente, o nosso companheiro Orestes cendo um tribunal da Inquisição na Idade Média, tenta-
Quércia teve 5 milhões e 500 mil votos. Foi o político ram calar o nosso partido, o PMDB de São Paulo. Não
do PMDB mais votado na última eleição. vão calar. Nós sabemos muito bem que o Sr. Michel Te-

Ele tem procurado comandar o nosso partido em mer não conhece a base partidária do PMDB de São
São Paulo com muita firmeza, defendendo os seus in- Paulo, muito embora seja do nosso Estado. Ele tem te-
teresses. Nesse sentido, essa intervenção visa eviden- mor de enfrentar politicamente a base, porque sabe
temente a uma perspectiva futura de fusão do PMDB que esta repudia as suas atitudes de entregar, de ven-
com o PSDB, que é a vontade política do Sr. Presiden- der o nosso partido; de querer liqüidar a nossa legen-
te Nacional do partido e não esconde isso de ninguém. da, mas não vai conseguir, porque o PMDB é muito
Aliás, ontem, na porta da reunião da Executiva Nacio- maior do que ele; o PMDB é muito maior do que a Exe-
nal estava o Presidente Nacional do PSDB aguardan- cutiva Nacional que perpetrou esse crime - com exce-
do ansiosamente pelo resultado dessa violência, des- ção do Deputado Cezar Schirmer. Crime, porque vio-
sa atitude fascista, reacionária de querer intervir no lou decisão judicial de uma liminar que impedia a atitu-
Estado de São Paulo, cujo único erro foi defender a de tomada na tarde de ontem.
candidatura Lula na opinião da direção nacional. De Por isso, Sr. Presidente, Deputado Themístocles
nada vale essa intervenção porque é ilegal, foi conde- Sampaio, ao cumprimentá-lo, ao sentir a sua solidari-
nada pela Justiça que atribuiu uma base ilegítima, ile- edade à nossa luta, lembro-me de que certo dia
gal na raiz da atitude. Tanto que essa decisão tomada V.Exa. comentou comigo ser lamentável a atitude da
ontem não tem efeito prático, mas político. Direção Nacional de tentar intimidar a base partidária.

Nós estamos aqui, Sr. Presidente, para denunci- O PMDB de São Paulo não se vai curvar nem se
ar essa atitude que tenta impedir que o PMDB venha intimidar com essa atitude fascista, reacionária de boi-
apoiar o Governo do Lula. A Direção Nacional, que cotar a participação do PMDB no Governo Lula. Essa é
esteve do outro lado, que impediu a candidatura pró- a razão pela qual houve a intervenção na tarde de on-
pria, que apoiou o candidato derrotado nas últimas tem. O PMDB de São Paulo esteve com Lula no primei-
eleições, se mantém intransigente com um discurso ro e no segundo turnos, porque quer mudar este País e
falso e hipócrita, que é da sua natureza intrínseca, não suporta mais essa política neoliberal- uma vergo-
tentando impedir que o PMDB participe do Governo nha nacional - que liquidou com nosso desenvolvi-
do Presidente eleito. De nada valerá. Dia 25 de janei- mento, apoiada pela Direção Nacional do partido. Por
ro, em Brasília, faremos a convenção nacional já pu- isso, intervieram em São Paulo com atos de violência
blicada no Diário Oficial, com o apoio de nove diretóri- na tentativa de intimidar a candidatura do nosso com-
os, inclusive com o apoio do Rio Grande do Sul, por panheiro, Senador José Sarney, à Presidência do Se-
intermédio do seu Presidente, Deputado Cezar Schir- nado Federal. E S.Exa. será o Presidente daquela
mer, do Senador Pedro Simon e do Governador Ger- Casa, muito embora o Sr. Renan Calheiros, Líder do
mano Rigotto, para que possamos realizar uma con - PMDB no Senado, tenha votado por essa intervenção.
venção nacional, discutir e debater, não cassar essa S.Exa., que dizia não estar fazendo nada contra, votou
Executiva que não merece esse tipo de comporta- a favor da violência, da truculência, na tentativa de inti-
rnento da nossa parte. midar a base partidária. No entanto, Sr. Presidente,

Não repetiremos a atitude deles de violar a de- não nos vamos dobrar nem nos calar.
mocracia interna do partido, de praticar a brutalidade, Era o que tinha a dizer.
a iniqüidade na tentativa de calar a vontade majoritá- Muito obrigado.
ria da base partidária, que é exatamente a de darmos O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE.) - Sr.
guarida e apoio às mudanças, a fim de que o País se Presidente, nobre Deputado Themístocles Sampaio,
desenvolva, cresça e combata o desemprego. Sras. e Srs. Deputados, o plenário desta Casa foi pal-

Sr. Presidente, Themístocles Sampaio, tenho co, ontem, de memorável sessão, durante a qual o
certeza de que V.Exa., histórico no PMDB e conhece- Deputado Aécio Neves apresentou suas despedidas
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formais, uma vez que assumirá, no dia 10 de janeiro, a conduziram, a seguir, a um novo mandato senatorial,
governadoria do seu Estado, eleito, com brilhante vo- na batalha eleitoral de 1986.
tação, no primeiro turno do pleito levado a efeito no Na prestação de contas de seu fecundo labor à
dia 6 de outubro. frente da Câmara dos Deputados, o novo governante

Na maratona de apartes recebidos, evidenci- de Minas alinhou todas as realizações que consegui-
ou-se, nítida e inequivocamente, o prestígio de que ra efetivar, com o apoio dos Membros da Mesa e das
desfruta entre seus Pares, em conseqüência de uma lideranças partidárias, bem assim a chancela de
atuação profícua, assinalada por importantes iniciati- quantos compõem a Câmara dos Deputados.
vas que objetivaram, acima de tudo, aproximar o Le- Por isso, cheguei a ressaltar que aquele pro-
gislativo brasileiro de todos os segmentos conscienti- nunciamento não seria apenas uma mera despedida,
zados da opinião pública do País. mas uma consagração de tudo quanto lhe fora possí-

Tendo participado dos trabalhos de elaboração vel fazer para resguardar a imagem dos nossos Parla-
da Carta Cidadã, a partir de 1987, Aécio Neves viu mentares e da instituição a que pertencemos.
despontar a sua flagrante vocação política, herdada Como arremate de minha breve intervenção,
de seu avô, Tancredo Neves, e de seu pai, Aécio Cu- cheguei a prognosticar que a sua vida pública segui-
nha, que tiveram assento no Congresso como repre- ria sempre em ritmo ascendente, com outros desafios
sentantes das Alterosas. que continuariam a testar sua clarividência e descorti-

Tancredo foi, sem nenhum favor, o grande inspi- no incomparáveis.
rador de suas lutas, estimulando-o a integrar-se nas Tenho a convicção de que Aécio Neves seqüen-
competições eleitorais, a fim de que, revestido de ciará sua faina diuturna de servir às grandes causas
mandato, pudesse melhor servir aos interesses de do povo brasileiro, fazendo-o no seu estilo determina-
Minas Gerais. do e resoluto, superando embargos que se antepuse-

Na fase que antecedeu a frustrada posse da- rem a sua ininterrupta caminhada.
quele extraordinário homem público na Presidência, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, novos tri-
em 1985, Aécio o acompanhou em todos os momen- unfos haverão de pontilhar sua auspiciosa trajetória
tos, viabilizando contatos com líderes prestigiosos, de homem público, dignificando e enobrecendo os
tendo em vista a formação da nova equipe governa- nossos sentimentos de brasilidade.
mental. Muito obrigado.

Recordo, Sr. Presidente Themístocles Sampaio, O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re-
que, na Granja do Riacho Fundo, antes de entrevis- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tar-me com o novo Chefe da Nação, Aécio sinalizara tados, nesta manhã abordarei o tema Orçamento da
que me seria cometida uma tarefa relevante, que ou- União para 2003.
tra não fora senão a de Presidente do Banco do Nor- Ontem à noite iniciamos o exame do relatório fi-
deste, para que ali pudesse cumprir o ideário da Nova nal do Senador Sérgio Machado, do qual foi feita a lei-
República, voltado, precipuamente, para a correção tura. Hoje, a partir das 10h, estaremos debatendo e
das gritantes disparidades regionais. votando o Orçamento na Comissão. Esperamos a

Na formalização de tal convite, Ulysses Guima- conclusão dos trabalhos para que possamos votá-lo
rães esteve presente, talvez para chancelar, em nome em plenário amanhã, em sessão conjunta do Con-
do PMDB, aquela indicação, que procurei cumprir gresso Nacional. Não é o Orçamento que gostaría-
dentro das diretrizes preconizadas por Tancredo Ne- mos de aprovar, mas felizmente é o último da era Fer-
ves e seu sucessor, o hoje Senador José Sarney. nando Henrique. Esperamos realmente que o Orça-

Empossado num clima de perplexidade, pelo mento para 2004 seja modificado e de fato priorize a
agravamento do estado de saúde do Primeiro Manda- questão social.
tário, empenhei-me por executar o roteiro de trabalho Quanto ao Orçamento de 2003, o Senador Sér-
que ele me traçara, com a sua visão de estadista, gio Machado foi sensível. Incluiu vários projetos nos-
identificado com uma conjuntura adversa que neces- sos, tal como o Programa Fome Zero, ao qual foram
sitava de imediata reorientação. garantidos recursos da ordem de 2,5 bilhões de reais.

Ao cumprimentar Aécio Neves, de quem sem- Além disso, Sr. Presidente, conseguimos elevara pre-
pre recebi sensibilizadoras provas de atenção e defe- visão orçamentária em mais 3,7 bilhões - inicialmen-
rência, fiz questão de relembrar, na singeleza de um te eram apenas 7,3 bilhões para investimentos. Tam-
breve aparte, esses fatos tão significativos, que me bém há outra previsão orçamentária, da ordem de
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4,37 bilhões, que deverá garantir, no ano que vem, um Aí, sim, teremos condições de cumprir todas as leis,
salário mínimo melhor para os trabalhadores. tanto as da saúde quanto as da educação.

Mesmo diante desses avanços, ainda constata- Repito: vamos votar o Orçamento; queremos,
mos problemas no Orçamento. Ele ainda segue a lógi- porém, deixar registrado que ele ainda segue as ori-
ca do Fundo Monetário Internacional. Ainda prioriza o entações do FMI.
pagamento de juros. Não assegura todos os recursos Se Deus quiser, será o último desta era.
necessários ao cumprimento da Emenda Constitucio- Muito obrigado.
nal n° 29, da Saúde, visando a um bom atendimento
nessa área. Além disso, o Orçamento não respeita a O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi-
lei que criou o Fundo de Valorização do Magistério e são do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
da Educação, o FUNDEF. quero render minhas homenagens a V.Exa., que nos

está deixando. Pode ter certeza de que o carinho com
O Governo Fernando Henrique, durante todo o que nos tratou a todos ficará guardado em nossos co-

seu mandato, não cumpriu a Lei do FUNDEF; pelo rações. Sinta-se feliz no retorno que faz ao seu Estado.
contrário, desrespeitou-a, como pode testemunhar o
Deputado Cesar Bandeira, Presidente da CPI do O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
FUNDEF, aqui presente. O Governo Federal foi o pri- Muito obrigado, Deputado Jair Bolsonaro.
meiro a desrespeitar a legislação do FUNDEF, e, não O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
a respeitando, não garantiu os recursos necessários Sras. e Srs. Deputados, aguardamos com muita apre-
à Educação. Mais uma vez, no próximo Orçamento, o ensão a escolha do novo Ministro da Defesa. Espero
FUNDEF continuará sem recursos. que a demora seja gratificante. Se fosse precipitada,

Em relação à agricultura, o Orçamento não as- certamente Lula teria escolhido o Embaixador José Vi-
segura à agricultura familiar aquilo que ela precisa egas, cuja formação não tem nada a ver conosco e no
para se desenvolver. O PRONAF não vai receber os seu passado há muita coisa a ser investigada. No Peru,
recursos necessários para de fato atender ao setor. auxiliou Montesinos e, agora, na Rússia, mantém ami-
Não vai ser desta vez que o setor agrícola vai receber zade muito suspeita com vendedores de armas.
o incentivo que merece, principalmente a agricultura Precisamos de um Ministro que venha recupe-
familiar e a produção interna. rar a auto-estima dos militares. Por incrível que pare-

Além disso, continuamos a ter problemas no se- ça, nosso silêncio não quer dizer que tudo esteja às
tor de transportes. Nosso País abandonou as ferrovi- mil maravilhas em nosso meio. Pelo contrário.
as e não tem projetos nem políticas para essa área, A atuação do Ministro da Defesa, Dr. Geraldo
onde, mesmo com outros tipos de atividades, pode- Quintão, foi desastrosa. Não poderíamos esperar ou-
ríamos crescer, como, por exemplo, na navegação, tra coisa de um homem que foi advogado de banquei-
com o corredor Tietê, utilizado parcialmente. Nossas ros por 38 anos. Ele massacrou até mesmo os recru-
estradas, Sr. Presidente, estão acabadas. Quem qui- tas, que não têm mais acesso à alimentação nos
ser sair de Brasília para ir a São Paulo, ou mesmo ao quartéis. Muitos foram liberados e os poucos que fica-
Rio de Janeiro, terá de passar por Minas Gerais, onde ram recebem salário bruto de 153 reais. Somos unâ-
encontrará trechos horrorosos. Na BR-040, perto de nimes em criticar o salário mínimo de 200 reais, que
Três Marias, há verdadeiras crateras na estrada. Cor- deve subir para 240 reais. Agora, imaginem um salá-
re-se o risco de não acessar Belo Horizonte, porque rio de 153 reais. E V.Exas. sabem muito bem quem é o
barreiras e pedaços da rodovia estão caindo quase recruta: é o filho de pai não declarado, é o filho de mãe
na entrada da cidade, no sentido Vitória, Espírito San- solteira, é o filho de pais desempregados. Antes, o
to. Se a situação já é caótica, agrava-se ainda mais pouco que recebia era para ajudar sua família. Hoje,
com as chuvas. Infelizmente, o Orçamento não asse- nem isso. Não tem sequer direito a vale-transporte.
gura melhor tratamento para nossas estradas. Assim, não pode voltar para casa, é obrigado a dormir

Vamos votar o Orçamento que se faz necessário no quartel, e lá não tem o que comer. O que podemos
para que o Presidente eleito possa iniciar o ano de esperar desse jovem?
2003 pelo menos com possibilidade de dar seqüência O ato mais importante que aguardamos do futu-
a alguns programas. No ano que vem, temos certeza, ro Ministro da Defesa refere-se à transição decorrente
vamos reformulá-Io, para que o País volte de fato a da votação da medida provisória relativa à remunera-
crescer. Precisamos desenvolver não só a agricultura ção dos militares, que realmente carece, Sr. Presiden-
como também a indústria, o comércio e o setor de te, de uma transição. Alguns aspectos sequer depen-
serviços, e, como disse, recuperar nossas estradas. dem de qualquer recurso para atingir o objetivo pleite-
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ado. É inadmissível que alguns companheiros da ati- Tenho visto alguns Deputados criticarem as me-
va, faltando poucos dias para ir para a reserva, te- didas anunciadas e cobrarem mudanças na política
nham todos os seus direitos retirados, com a edição econômica. Entretanto, quando sustentavam o atual
da Medida Provisória n° 2.131, de dezembro de 2000, Governo, esses Deputados atacaram e votaram con-
como, por exemplo, os proventos do posto de gradua- tra as medidas que hoje pregam desta tribuna.
ção superior. É evidente que o papel da Oposição é cobrar,

Também no tocante à licença especial, foi um reivindicar. É legítimo, é o jogo democrático.
absurdo a desconsideração dos decênios incomple- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
tos, bem como dos qüinqüênios incompletos do pes- momento de transição política, é bom que se saiba
soai de saúde, caso dos médicos e dentistas. que o atual Governo deixa o País com uma dívida pú-

Precisamos também da transição, Sr. Presiden- ~Ii~a interna de ~ais de 850 bilhões de reais.e ~m dé-
te, para confirmar no posto aqueles que já estão na fl~lt nas transaçoes corr~ntes de quase 14 bllhoes de
reserva e ganham proventos do posto acima. É uma dolares - o montante vaI depende~ ?~ co~porta~en-
medida que não traz qualquer despesa para o Execu- to d~ b~lança d~ pagamentos; o deflclt projetado e de
tivo, mas é de alcance social elevadíssimo. 17 bllhoes de dolares, mas talv~z, com um melhor d~-

. sempenho da balança comerciai, possamos redUZir
Se levarmo~ em .conta o fim dos p.roventos do esse número. De qualquer forma, não é brincadeira

posto de graduaçao aCima, bem como o fim do tempo um déficit de 14 bilhões de dólares.
d~ ~erviço, um cadete recém-declarado a~pirante a O atual Governo deixa o País com uma dívida
?fICI~I, em novembro, em Resende - solenidade que externa de 230 bilhões de dólares. Hoje a dívida públi-
Inf~lIz~ente con~ou ~om a presença do Dr. Geraldo ca chega a 63% do Produto Interno Bruto, e já gasta-
QUlntao -, daqUI a tnnta a~os,_por exemplo, quando mos 60% da arrecadação federal, inclusive com títu-
for par~ a reserva, como o Irmao do nO,bre Deputa~o los dessa mesma dívida, que não só tem volume mas
Bandeira, coronel da reserva, receb:ra menos 407'0. também um perfil extremamente complicado. São tí-
Se ele for de uma escola de formaçao de sargentos, tulos com vencimentos diários indexados ao câmbio
menos 60%. ~ medida visa a um~ ~conomia, mas a títulos com vencimentos de c'inco meses, e os qu~
uma economia burra e desnecessana. têm vencimento maior são de três anos. Portanto, o

Espero que o nome do escolhido não recaia so- Governo torna-se refém da rolagem da sua dívida.
bre alguém que queira usar como moeda de troca para Isso não se modifica da noite para o dia.
esse cargo a nossa ida para o INSS. Também não que- O Governo passou oito anos dizendo que aca-
remos que passe para 35 anos de serviço o tempo bou com a inflação no País, mas deixa uma inflação
para a .reforma - um~ ameaça do Dr. Gerald~ ~uintão. de dois dígitos para o futuro Governo controlar e uma
Se assim for, Sr. Presidente, teremos de ter direito tam- taxa de juros de 23%. Pode ser que o CapaM au-
bém a Fundo de Garantia, greve, sindicalização, hora mente essa taxa para 24% ou 25%, nos próximos
extra e, por que não dizer, filiação partidária. dias, para tentar conter a ferro e a fogo a inflação.

Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Portanto, não é uma situação fácil. O novo Go-
temor da politização das Forças Armadas não se verno tem horizonte, tem caminhos, tem estratégias
deve à possibilidade de o novo Ministro sair desta de enfrentamento, mas é preciso entender que as
Casa, seja ele do PT, seja ele do PCdoB. Para a gran- mudanças não ocorrerão da noite para o dia. Progres-
de maioria dos oficiais-generais e a tropa como um sivamente realizaremos as mudanças para construir
todo, não há qualquer restrição. A politização virá se um novo modelo econômico, em que a âncora não
nós, em vez de escolhermos por critério técnico ou seja cambial nem fiscal, mas a produção.
político uma pessoa decente, escolher um indecente, Que este País volte a produzir no campo e na ci-
um desonesto, a exemplo do Dr. Geraldo Quintão. dade, e essa produção seja elemento fundamental no

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem controle da inflação e na retomada do crescimento
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- econômico.
tados, estamos vivendo os últimos dias desta Legisla- Que este País recupere a capacidade de investi-
tura. Muito em breve este País terá um novo Presidente mento e de fomento do Estado brasileiro, que está en-
da República, ele~o com 62% dos votos válidos. Cerca dividado e perdeu sua capacidade de investir, de dire-
de 53 milhões de eleitores votaram em Lula, no segun- cionar a economia.
do turno, na esperança de que este País tenha uma Que este País possa, de forma soberana, expor-
nova política econômica a partir do dia 1° de janeiro. tar mais, trazendo os dólares tão necessários, não só

_____._'_'~I
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para reduzir nossa dependência externa e permitir a
redução dos juros e o pagamento da dívida externa,
mas também para adquirir bens de capital, a fim de
promover um processo de substituição de importa
ções e gerar emprego, aumentar a atividade econô
mica e diminuir a dependência externa.

Não só queremos a retomada do crescimento
econômico mas também a distribuição da renda, a in
serção de 80 milhões de brasileiros no mercado, a me
lhora da renda, o combate à fome, a recuperação do
Estado brasileiro, do serviço público, da saúde e da
educação públicas. E queremos cuidar das cidades.

Esse é o horizonte que está apontado para o fu
turo Governo.

No primeiro ano, sabemos as dimensões das di
ficuldades que vamos enfrentar, mas estamos dispos
tos a enfrentá-Ias, buscando inclusive debater, dialo
gar com todos os segmentos da sociedade, para que,
em conjunto, possamos construir um novo modelo
econômico para o País.

Portanto, este Governo tem norte e tem projeto.

Estamos aqui para construir um Brasil diferente
deste que vamos receber de legado do atual Governo.

Durante o discurso do Sr. Nelson Pel
legrino, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2°
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Efraim Morais, Presidente.

o SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente
gostaria de cumprimentar VExa. pela pontualidade,
pois já está presidindo a nossa sessão.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
convocar a bancada do PPB para que acorra ao ple
nário e registre presença, porque temos várias maté
rias de interesse de todo o País para serem votadas
nesta manhã.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que sejam acio
nadas as campainhas para que os Parlamentares ve
nham ao plenário, a fim de darmos início à votação.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Agrade
ço a V Exa. e comunico ao nobre Líder que as campai
nhas já foram acionadas.

Reitero o convite de V.Exa. a todos os Parlamen
tares que se encontram na Casa para que venham ao
plenário a fim de darmos início à Ordem do Dia.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pa
rabenizo VExa. pelo cumprimento do compromisso
firmado de estar presente à sessão às 10h. Atra
sei-me cinco minutos e, chegando ao plenário, vejo
VExa. já na Presidência dos trabalhos.

Convoco toda a bancada do Partido dos Traba
lhadores ao plenário a fim de registrar presença e as
sim podermos, o mais rapidamente possível, iniciar a
Ordem do Dia.

Reitero, mais uma vez, meus parabéns a VExa.
pelo efetivo cumprimento do compromisso assumido
de estar presente no plenário pontualmente às 10h.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
Presidência agradece a V.Exa. a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
1999, quando cheguei a esta Casa, dei início, junta
mente com o Deputado Pedro Celso, à coleta de assi
naturas para proposta de emenda constitucional que
dispunha sobre a infra-estrutura e os salários dos
Parlamentares, em âmbito nacional. Essa proposta
está em tramitação na Casa, mas, infelizmente, se
quer foi discutida. Venho a esta tribuna externar mi
nha preocupação porque estamos no final desta Le
gislatura e essa proposta ainda não foi apreciada por
esta Casa.

No final de cada Legislatura, ao abrirmos os
principais jornais do País, podemos ver estampadas
notícias que depõem contra os Parlamentos estadua
is e, às vezes, contra o Parlamento nacional. Prova
velmente, não existe hoje Assembléia Legislativa no
País que não esteja discutindo jetons, horas extras,
auxílio-moradia e uma série de penduricalhos para
aumentar renda e/ou salário dos Parlamentares.

Nós, Parlamentares, não queremos que a im
prensa nos critique e que nas pesquisas de opinião a
nossa instituição ocupe o último lugar quanto ao que
sito confiabilidade. Ora, estamos nesta situação por
que também contribuímos para isso. Podemos fazer
essa constatação em matéria publicada hoje no Cor
reio 8raziliense, que diz que por apenas um dia de
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trabalho Deputados Distritais vão receber 12 mil rea- pre quem paga e sofre é o consumidor, que não tem
is. A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo para quem apelar. E é sempre prejudicado.
também aprovou o auxílio-moradia retroativo para os Está claro que a tendência é a taxa de juros
Deputados. manter-se na estratosfera, visto que o novo Governo

A população observa o noticiário e pergunta o vai assumir, como se diz, "pisando em ovos", e qual-
porquê disso, uma vez que seu salário está congela- quer vacilação pode significar um erro com sérias e
do, não há emprego e ela vive na miséria e passa impensáveis conseqüências. Mas nada justifica que
fome. No entanto, os Parlamentares, nos Estados e, as taxas de juros continuem sangrando a população e
às vezes, na Câmara dos Deputados, que agora de- impedindo o crescimento econômico.
bate o reajuste dos nossos salários, falam em valores A majoração da taxa Selic - que deve ir para
exorbitantes. É lógico que a população não compre- 25% nos próximos dias - significa que novos apertos
enda as razões de reajustes salariais para Parlamen- vêm por aí, e mais dificuldades virão para o povão,
tares em momento crítico da economia. que vive do crediário e sempre recorre às financeiras,

Por vezes tomamos algumas decisões contra os que sugam a população com suas taxas de juros ab-
interesses nacionais ou mesmo contra a moralidade, surdos, sem qualquer controle por parte do Governo.
como a recente aprovação de foro privilegiado para Sr. Presidente, essa é uma questão das mais
Prefeitos, Ministros, ex-Governadores e outros. Votar graves, que está impedindo o desenvolvimento eco-
em causa própria só contribui para a desmoralização nômico-social do País. Em todos os lugares por que
desta instituição. passamos há um clamor contra a escalada dos juros.

A proposta de emenda constitucional de minha Se isso ocorreu continuamente nesse Governo que
iniciativa e do Deputado Pedro Celso já passou da se finda, parece que continuará no Governo que se
hora de ser debatida. Essas questões não bastam ser inicia, porque os Líderes desta Casa, que sempre
legais, têm de ser morais. Precisamos optar pela mo- contestaram as taxas de juros, já estão a manifestar
ralidade e pela ética na relação com a sociedade. certo conformismo, certa aquiescência quanto à
Essa proposta pode abrir caminho para importante questão, alegando que o primeiro ano do novo Presi-
debate nesta Casa, a fim de que se estabeleçam es- dente será difícil. Como a tendência dos juros é de au-
ses parâmetros. mentarem, o povo vai continuar sendo prejudicado,

Não podemos pertencer a uma instituição que, enfrentando enormes dificuldades de financiamento
em muitos de seus atos, se volta contra si própria. nas agências bancárias para poderem sustentar suas
Isso faz com que, nas pesquisas, tenhamos o pior ín- pequenas atividades econômicas nos quatro cantos
dice de respeitabilidade perante a opinião pública. do País.

Como retornarei a esta Casa na próxima Legis- Aliás, em determinadas regiões, sequer existe
latura, continuarei envidando esforços para que essa agência bancária. Como se sabe, o Brasil tem cerca
proposta de emenda à Constituição possa ser debati- de 1.800 Municípios sem agências bancárias, o que
da e aprovada. significa que a chamada bancalização no País é uma

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Sem falácia, uma piada, uma mentira. O fato é que peque-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é uma satisfação nas e médias comunidades do Brasil estão desassis-
cumprimentá-lo por assumir a Presidência da Casa. tidas de crédito para fomento de suas pequenas eco-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os ban- nomias.
cos triplicaram a rentabilidade neste ano que se finda Ao que parece, se não houver uma modificação,
por conta da especulação no câmbio. um redirecionamento do sistema financeiro, a popula-

É certo que vão continuar ganhando muito, por- ção brasileira continuará sendo prejudicada. Se o Go-
que os juros, assim como a inflação, permanecerão al- verno que assumir não inverter a equação, prevalece-
tos em 2003. E o novo Governo já avisou que deseja rá a lógica atual do sistema financeiro, predatório, não
arrecadar muito e vai apertar a responsabilidade fiscal. indutor do desenvolvimento econômico, e o povo bra-
É sinal de que quem vai pagar o pato é mesmo o con- sileiro continuará sofrendo, sob o engodo, a falsa
sumidor, que já paga 165,95% de juros ao ano nos perspectiva de se criar um Governo de bases popula-
chamados empréstimos de carteira. Nas financeiras, res que atenda amplamente suas aspirações.
os juros já chegam a 327,51 % ao ano, o que represen- Sr. Presidente, essa sangria continuada durante
ta um escândalo universal. Em lugar algum do mundo os oito anos do Governo Fernando Henrique há de
são cobrados juros tão altos. A elevação dos juros vem ser estancada para permitir a construção de um siste-
ocorrendo em todas as modalidades de crédito. Sem- ma financeiro de vanguarda no País. Ninguém é con-
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tra a existência dos bancos nacionais e internaciona- entre nós e ficará guardado em nossa memória eter-
is, mas é preciso que se crie no País uma base finan- namente.
ceira de vanguarda e de retaguarda, para que se pos- A Cadeira 1 da Academia Brasileira de Letras fi-
sa estabelecer o crédito na base da sociedade, aten- cou vazia. A saudade vai-nos oprimindo e resgatando.
dendo às pequenas e médias comunidades brasilei- Esperamos que seu exemplo de vida e sua ausência
ras dentro do binômio ou da relação poupança/desen- nos impulsionem a realizar tarefas significativas neste
volvimento local, com a criação das cooperativas de País.
crédito, das caixas de poupança locais e dos peque- Muito obrigado.
nos bancos regionais, a fim de promover a política de O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Sem re-
indução do desenvolvimento econômico e social. visão do orador.) - Sr. Presidente, antes de iniciar

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - meu pronunciamento, parabenizo V.Exa. por ter assu-
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e mido o cargo de Presidente desta Casa. Tenho certe-
Srs. Deputados, peço permissão a todos para prestar za de que o desempenhará de maneira brilhante até o
uma homenagem nesta Casa ao ex-Ministro Evandro final desta Legislatura.
Lins e Silva, maior advogado criminalista de nosso Sras. e Srs. Deputados, nós, do Maranhão, fo-
País, que ontem faleceu. mos surpreendidos por declaração atribuída ao Sr.

É fato público e notório o papel preponderante Roberto Amaral, indicado para Ministro da Ciência e
dos advogados em momentos decisivos para o desti- Tecnologia no Governo Lula. Na entrevista que con-
no desta Nação, como na Independência, na Abolição cedeu à imprensa, o Sr. Roberto fez sérios reparos
da Escravatura, na Proclamação da República, na aos acordos em andamento, principalmente com os
luta contra a ditadura, na defesa do monopólio estatal Estados Unidos, sobre o funcionamento do Centro de
do petróleo e, em especial, no empenho contra o regi- Lançamento de Alcântara - CLA.
me militar de 1964. Como Presidente da Comissão de Ciência e

Evandro Lins e Silva, baluarte nessa luta, ocu- Tecnologia, fizemos, no decorrer daquele exercício,
pou o Ministério das Relações Exteriores no Governo várias audiências públicas e reuniões, em que ouvi-
João Goulart, foi Procurador-Geral da República, Mi- mos segmentos da sociedade, da área tecnológica e
nistro do Supremo Tribunal Federal. Nesse último científica. Pois ficamos estarrecidos com o fato de
caso, foi um dos três Ministros da mais alta corte do esse cidadão, que não pertence à classe científica
Brasil cassados pelo Ato Institucional n° 5, de 13 de nem tecnológica, faz sérios reparos ao Centro de
dezembro de 1969. Lançamento de Alcântara, antes de tomar mais co

nhecimento e assumir o Ministério.
Evandro Lins e Silva, o paradigma dos advoga- o futuro Presidente tem dito que levará seu Mi

dos brasileiros, esteve em Brasl'll'a ha' poucos dl'as, no
nistério a diversas regiões do País. Aproveito para su-

auge da sua glória, quando o Presidente Fernando gerir ao Presidente Lula que mande o Sr. Roberto
Henrique, num gesto de recomposição da história Amaral visitar Alcântara, uma obra gigantesca, mas
deste homem, acabou por empossá-Io no Conselho que se está transformando em elefante branco. Não
da República e determinou a devolução de todas as podemos permitir que essa importante base de lança-
medalhas que lhe foram subtraídas em conseqüência mento de foguetes deixe de funcionar.
do Ato Institucional n° 5. Assim que retornou ao Rio de
Janeiro, infaustamente sofreu uma queda e bateu Tenho verificado, desde sua campanha, que o

patrocinador do Sr. Roberto Amaral, o Governador
com a cabeça no chão. Morreu depois de alguns dias
em coma. Garotinho, faz restrições à base de Alcântara.

Fala-se também no relatório do eminente Depu-
Sr. Presidente, colegas Deputados, a Câmara tado Waldir Pires, proferido na Comissão de Relações

dos Deputados já teve a oportunidade de ver em exer- Exteriores. O referido trabalho, assim que chegou à
cicio profissional o Ministro Evandro Lins e Silva, na Comissão de Ciência e Tecnologia, foi seguido da for-
época do impeachment do Presidente Collor. mação de uma comissão suprapartidária cujo objetivo

Tive a oportunidade de estar junto com S. Exa. era analisá-lo. Foi aproveitado quase na sua totalidade,
no último grande júri de que participou - que acabou votado e aprovado, e, no momento, encontra-se na Co-
por absolver o líder do Movimento dos Trabalhadores missão de Constituição e Justiça e de Redação. Seria
Rurais Sem Terra, José Rainha - e não posso deixar justo que esse relatório o mais rapidamente viesse ao
de dizer que os advogados brasileiros perderam seu plenário desta Casa, para que a maioria dos Srs. Parla-
número um, que não será substituído por ninguém mentares pudesse opinar a respeito.
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Nós, do Maranhão, não aceitaremos que um ci- Os parcos recursos dos exauridos Municípios
dadão que vai assumir um cargo tão importante, são em grande parte consumidos pelo setor de saú-
como é o de Ministro da Ciência e Tecnologia deste de, cujas despesas estão muito acima das alíquotas
País, antecipe reparos a uma base moderna de lan - constitucionalmente determinadas. Por isso, urge que
çamento de foguetes como é a de Alcântara. A natu- o Poder Executivo Federal institua uma política de
reza proporcionou condições favoráveis à região de medicamentos para auxiliar os Prefeitos e prover a
Alcântara, para que os lançamentos de lá feitos sejam população carente da medicação. Esta é uma tarefa
econômicos e tecnicamente adequados. do próximo Governo que merece do Congresso Naci-

Deixo aqui, Sr. Presidente, os nossos protestos. onal toda colaboração e empenho.
Esperamos, Dr. Hélio, que tais notícias não se- Era o que tinha a dizer.

jam verdadeiras. V. Exa. certamente compreende mi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA -Sr. Presidente,
nha posição, pois muito me ajudou na Comissão de peço a palavra pela ordem.
Ciência e Tecnologia em prol da adequação daquele O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
importante acordo. Este trato abriu uma ampla porta, V Ex I. a. a pa avra.
e já temos contatos para assinatura de outros acor- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
dos com a Austrália, a Ucrânia e outros países. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli-

Esperamos que novo Governo ajuste esse acordo cito a V.Exa. que acione todas as campainhas e faça
com os Estados Unidos, assim como esteja atento às um apelo aos nobres pares presentes nas diversas
sugestões das Comissões de Relações Exteriores e de dependências da Casa no sentido de que venham ao
Ciência e Tecnologia, desta Casa, pois todas visam me- plenário, a fim de iniciarmos, às 11 h em ponto, a
Ihorá-Io. A nossa soberania deve ser preservada. Ordem do Dia.

Antes de encerrar o meu pronunciamento, solici- A Casa já conta com a presença de 145 Srs.
to ao Presidente eleito que, após anunciar o futuro Mi- P I t P rt t ,. . d' Iar amen ares. o an o, e Imprescln Ive a presença
nistro, sugira que ele visite a base de lançamento de em plenário para que possamos iniciar a Ordem de
foguetes de Alcântara, cujo objetivo é contribuir para Dia impreterivelmente às 11 h, pois a pauta está alen-
o avanço tecnológico do Brasil. tada de matérias e precisa ser concluída.

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Sem re- Esse é o apelo que faço a V.Exa.
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tenho a impressão de que toda política pública O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi-
a ser planejada e executada deve adotar como princí- dência reitera o apelo de V.Exa. e convoca todos os
pio as prioridades e necessidades de um povo. Srs. Parlamentares a se fazerem presentes no plená-

Sr. Presidente, faço esta referência porque, no rio, a fim de registrarem suas presenças e de darmos
início à Ordem do Dia.

Brasil, mais de 50 milhões de brasileiros pobres e mi-
seráveis estão sem possibilidades de ter o necessário Informamos que já se encontram presentes na
para sua sobrevivência e para levar vida digna. Dentre Casa mais de 238 Srs. Parlamentares. Volto a pedir
as necessidades básicas, como moradia, trabalho, aos Srs. Deputados que venham ao plenário, para
renda e alimentação, está o acesso aos medicamen- darmos início à Ordem do Dia.
tos, diretamente relacionado ao maior de todos os di- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo
reitos: o direito à vida. a palavra ao nobre Deputado Crescêncio Pereira Jr.

Não há neste País, em que pese a grande popu- O SR. CRESCÊNCIO PEREIRA JR. (PFL - CE.
lação carente e de baixa renda sem acesso aos medi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira-
camentos, uma política pública que garanta remédios mente parabenizo V.Exa. por assumir a Presidência
aos que deles tanto precisam. Infelizmente, o Gover- desta Casa, desejando-lhe sucesso. Dirijo também
no FHC não apresentou uma política que fizesse fren- minhas palavras ao Deputado Themístoeles Sampa-
te a essa grande demanda. io, a quem parabenizo, em nome do povo do Ceará,

Sr. Presidente, sabemos que a Lei dos Genéri- pelo trabalho desenvolvido nesta Casa não só a favor
cos foi importante, mas os medicamentos listados do povo do Piauí, da sua querida Esperantina, mas de
não chegam à população carente. Favoreceram ape- todo o povo brasileiro. Parabéns, Deputado Themísto-
nas melhor concorrência e mais fácil acesso à medi- eles Sampaio!
cação. É necessário criarmos uma política oficial, sé- Sras. e Srs. Deputados, logo mais vamos votar a
ria e comprometida com o restabelecimento do direito Medida Provisória n° 76/02, que dispõe sobre a Equi-
à vida dos mais necessitados. pe de Transição de Governo. O Presidente eleito tem



o SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o jornal Estado de Minas iniciou, no
último domingo, dia 15, uma série de reportagens de
nunciando um esquema de contrabando formado por
empresas grandes, médias e pequenas que atuam
nos portos brasileiros. Segundo o jornal, os prejuízos
causados pela quadrilha somam cerca de R$ 6 bilhões
em sonegação de impostos nos últimos quatro anos.

São recursos vultosos que, se tivessem sido ar
recadados corretamente pelo Governo Federal, po
deriam muito bem ser aplicados na geração de em
pregos ou no combate à fome no País.
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O direito de instituir uma equipe de transição para inte- Os números e as histórias de corrupção envol-
irar-se acerca do funcionamento dos órgãos federais vendo o esquema de contrabandistas são estarrece-
e preparar atos a serem editados após sua posse. dores e merecem, por parte da Câmara dos Deputa-

o art. 10 da Medida Provisória n° 76/02 amplia dos, do Congresso Nacional, mais atenção e - quem
mordomias de ex-Presidentes da República. Estes, sabe? - até uma investigação mais aprofundada. Na
além de já terem direito a quatro seguranças, dois semana passada, foi aprovado o relatório final da CPI
carros e dois motoristas, passam, pela medida, a ter à Mista do Roubo de Cargas, contendo diversas suges-
disposição mais dois cargos DAS-5. Essa ampliação tões que visam acabar com essa prática absurda hoje
de direitos equivale a uma despesa para os cofres pú- no Brasil. A CPI propõe o indiciamento de mais 156
blicos de R$ 6.300,00 para cada assessor (62 salário pessoas por roubo de cargas, incluindo um Deputado
mínimos mensais) e de R$ 453.600,00 anuais para os recém-eleito, além das que já foram indiciadas pela
ex-Presidentes da República. CPI do Narcotráfico. Por aí, podemos perceber a gra-

Sr. Presidente, o País não tem a mínima condi- vidade do assunto e sua complexidade.
ção de autorizar mais essa despesa, eis que encontra Como integrante da Comissão de Fiscalização
dificuldade até para aumentar um pouco o salário mí- Financeira e Controle da Câmara sugiro, de imediato,
nimo. Muitos Parlamentares, em especial os que dão a partir da próxima Legislatura, a constituição de uma
apoio Governo, defendem um salário mínimo de R$ proposta de fiscalização e controle para apurar me-
240,00. Pergunto: como vão conseguir pagá-lo, se, ao Ihor as denúncias publicadas pelo jornal Estado de
mesmo tempo, autorizam acréscimo de despesa com Minas. Estão envolvidos nas fraudes funcionários pú-
mordomias para ex-Presidentes da República? blicos das agências aduaneiras, auditores fiscais e

O art. 10 da MP é inteiramente descabido, pois agentes tributários da Receita Federal.
fere o art. 62 da Constituição Federal, que prevê que Conforme revelam as reportagens dos jornalis-
as medidas provisórias devem tratar de matérias de tas Sandra Kiefer e Wagner Seixas, que tiveram aces-
cunho de urgência e relevância. Portanto, o aumento so a documentos sigilosos da Receita Federal, o es-
de mordomias para ex-Presidentes deve ser discutido quema envolve uma rede de fraudes com atuação em
por meio de leis ordinárias. Esse artigo da MP ainda praticamente todos os portos brasileiros. Empresas
atropela a Lei Complementar n° 95, cujo art. 7° deter- grandes, médias e pequenas contrabandeiam apare-
mina que, quanto ao objeto tratado em dispositivo le- lhos de TVs, monitores de vídeo, rádios-relógicos, for-
gal, deve haver afinidade, pertinência e conexão. no de microondas, aparelhos de som, videocassetes

Pedimos total atenção dos Líderes a Casa, em e acessórios de computador que são fabricados no
especial dos que darão apoio ao novo Governo, para Extremo Oriente e importados como se fossem com-
a gravidade da situação. O próximo Presidente da Re- ponentes eletroeletrênicos. Com isso, os produtos
pública não pode arcar com mais essa despesa des- têm o Imposto sobre Produto Industrializado reduzido
necessária. de 15% para apenas 1,5%.

Essa operação fraudulenta, obviamente, só é
possível com a participação inescrupulosa de funcio
nários da Receita Federal e dos portos, que recebem
propinas para facilitar a "nacionalização" dos produ
tos. Os equipamentos vindos da China, Coréia do Sul
e Taiwan chegam geralmente nos portos de Santos e
Vitória, mas não seguem para Manaus. Ao invés dis
so, são negociados no mercado varejista de São Pau
lo e recebem a etiqueta Made in Manaus.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a perver
sidade desse crime contra a economia nacional é
sem igual. Já há alguns anos, a Polícia Federal vem
realizando apreensões de cargas procedentes do su
deste asiático, comprovando ser a prática corriqueira
no País.

Técnicos da Receita calculam que as fraudes no
comércio de eletroeletrênicos vêm sendo praticadas
há pelo menos sete anos. Mas somente em janeiro
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deste ano, quando foi desmantelado o maior contra- cessário para resolver uma das questões municipalis-
bando do País, envolvendo a CCE e sua subsidiária tas é de três quintos. Precisamos de 308 votos favorá-
DM Eletrônica, apareceu a ponta do iceberg do es- veis, num quorum mínimo de 350 Deputados.
quema, como demonstram as reportagens do Estado Problemas dos Governos Federal e Estaduais
de Minas. são resolvidos rapidamente nesta Casa. Contudo,

Além da Receita e da Polícia Federal, também o quando se trata de questões municipais, a solução é
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio relegada à quinta categoria!
Exterior vem apertando o cerco aos fraudadores, pro- Na condição de um dos Coordenadores do Blo-
movendo uma fiscalização paralela. Da mesma for- co Parlamentar Municipalista, ex-Prefeito e ex-Verea-
ma, é preciso que a Câmara se posicione e acompa- dor, quero deixar registrado meu veemente protesto
nhe as investigações, pois trata-se de um crime inter- contra a hipótese da não-votação da Taxa de lIumina-
nacional que envolve funcionários públicos e agentes ção Pública e da questão do INSS.
tributários do País, representando prejuízos irrepará- Ora, todos os Parlamentares sabem da impor-
veis aos Tesouro Nacional. tância dessa aprovação para a administração munici-

O contrabando de mercadorias, assim como o pai, pois atinge todos os partidos políticos e não ape-
narcotráfico, é apenas mais um dos braços do crime nas os partidários do PSDB. Cabe, portanto, à Casa a
organizado que assalta os países. Sabemos que responsabilidade de mais esta votação.
onde há corrupção de funcionários públicos é difícil Ontem, o Sr. Henrique Meirelles, indicado Presi-
se combater o delito. Mas estaremos empenhados dente do Banco Central, foi sabatinado no Senado
em utilizar os meios necessários para combater tal Federal. Uma das perguntas mais oportunas, na mi-
prática que subtrai recursos essenciais para o Brasil. nha opinião, foi feita pelo eminente Senador José Fo-

No Governo Lula, a partir de janeiro de 2003, o gaça. S.Exa. indagou ao Sr. Henrique Meirelles, De-
combate à corrupção será uma das ações fundamen- putado eleito por Goiás, se, devido a suas posições, é
tais para aumentarmos a arrecadação de impostos e um neoliberal. Conseqüentemente, quem o escolhe
a geração de receitas, além de promovermos o resga- também seria neoliberal. O novo Governo seria neoli-
te da ética política na administração pública federal. E beral porque acolhe pessoas com o mesmo ponto de
o Congresso Nacional, através da Câmara, não pode vista, a mesma metodologia e disciplina quanto ao
se afastar desse processo. controle da economia.

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun- O PT é o mais novo neoliberal no País! Muito
ciamento nos órgãos de comunicação da Casa. bem-vindos ao neoliberalismo, senhores!

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi- Eles, que cunharam o termo neoliberal, hoje vã?
dência convoca os Srs. Parlamentares ao plenário. Den- ser vitimados pela mesma alcunha de neoliberais. E
tro de poucos minutos iniciaremos a Ordem do Dia. pejorativa a palavra neoliberal?! O liberalismo fazia

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- parte das grandes lutas pela democracia, pela repú-
do a palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly. blica, e assim por diante. Mas, nesses últimos anos, o

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem neoliberalismo foi satanizado.
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla- Agora, o Governo Lula que assume dia 1° de ja-
mentares, na semana passada, os representantes do neiro, começa com um passo decidido. Neoliberal é o
Governo Lula resolveram seu problema de caixa: con- Lula, é o Henrique Meirelles e todo aquele que o es-
seguiram a aprovação de medidas provisórias que vão colheu para ser Presidente do Banco Central, porque
resultar em acréscimo de receita para os próximos sua disciplina e doutrina são as de Pedro Malan e Fer-
quatro anos. Com a aprovação do REFIS e da CIDE, o nando Henrique Cardoso. São todos neoliberais. O
Governo Lula vai fazer caixa extra de arrecadação. neoliberalismo venceu! O povo brasileiro atirou no

Os Srs. Governadores também resolveram pro- que viu e acertou no que não viu - acertou no neolibe-
blemasde ressarcimento da Lei Kandir e de prorroga- ralismo.
ção do direito das empresas de utilizarem os créditos Estou fazendo uma provocação oportuna para
de ICMS - o que significa o aumento de receita. As que a Casa e o País, que estão nos ouvindo, saibam
Prefeituras, contudo, ficaram a ver navios. que direita e esquerda é tudo uma piada. O que existe

Sr. Presidente, já são 1Oh45min. O início da ses- é a partida dobrada simples: receita e despesa, com-
são estava previsto para as 9h. Estamos com 163 petência e eficiência, eficácia e honestidade. Se não
Parlamentares registrados no painel. O quorum ne- houver essas condições, o barco vai afundar, seja

-----,----_.•._..._---,,,..__.__._-_..._---_ .....•



"O mercado de compras governamenta
is nos EUA é gigantesco. Em 1995, as aquisi
ções do setor público norte-americano alcan
çaram US$ 202 bilhões, sendo US$ 42,9 bi
lhões fornecidos por micro e pequenas em
presas", finaliza o autor da reportagem.

Os pesquisadores ressalvam, no entanto, que al
guns daqueles dispositivos perdem efeito legal quando
os EUA assinam acordos comerciais com outros paí
ses. Nesse caso, as empresas norte-americanas têm
de disputar as compras públicas em condições de
igualdade com as do país em questão. As preferências
concedidas às pequenas empresas, contudo, prevale
cem sobre qualquer acordo comercial.

No Brasil, as regras para compras governamen
tais são diferentes, embora em alguns setores já exis
tam dispositivos que protegem o fornecedor nacional.
No geral, entretanto, o Governo adquire o serviço da
empresa que oferece o menor preço, com a qualidade
requisitada, não importando a procedência. As exce
ções ficam por conta das licitações de entrega de
concessões feitas pelo setor de telecomunicações.
Nelas, fica estabelecido pela ANATEL que, na compra
de equipamentos, a preferência deve ser dada às em
presas nacionais quando houver produto similar no
Brasil e coincidência de preços com os dos fornece
dores externos.

Nas negociações da ALCA os americanos pres
sionam para que seu modelo prevaleça. Portanto, Sr.
Presidente, é preciso que o Brasil promova evolução
gradual de sua legislação de compras governamenta
is, como alertam os autores desse estudo, para que
nossas empresas não fiquem em condições desvan
tajosas, qualquer que seja o modelo adotado pelo
Acordo de Livre Comércio das Américas.

Este é o alerta que faço ao Governo petista e à
sua base de sustentação parlamentar.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMOB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
voco os nobres pares, especialmente do PMOB, para
virem ao plenário. Há assuntos importantíssimos em
pauta, como a Medida Provisória n° 75/02.
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Lula, seja quem for. Essa história de neoliberalismo en- para prestar um serviço ao Governo dos Estados Uni-
ganou durante muitos anos nas campanhas políticas. dos", afirma Primo Roberto Segatto, presidente da

Portanto, a partir de agora, o Brasil aprende Associação Brasileira de Comércio Exterior -
uma lição de vida: não acreditem nesses fariseus, ABRACEX.
mentirosos, que pregaram e pregam a mentira, dizen
do que têm outra alternativa. Qual a outra altemativa,
além da partida dobrada simples, receita e despesa?
Qual? O socialismo?! O neosocialismo?! O neocomu
nismo?! O neoliberalismo?!

Essa paçoca tem de acabar e o Brasil tem de
passar a ser um país sério no trato da questão política
com sua população!

Outro assunto, Sr. Presidente. As barreiras co
merciais dos Estados Unidos não se resumem às tari
fas aplicadas sobre produtos importados, regras sani
tárias e subsídios à produção local. A legislação nor
te-americana de compras governamentais protege
deliberadamente os fornecedores locais na relação
com os estrangeiros. E esse padrão corre o risco de
ser referência no âmbito da Area de Livre Comércio
das Américas - ALCA.

Essa é a análise do recente estudo Compras
Governamentais: Políticas e Procedimentos na Orga
nização Mundial de Comércio, União Européia, Nafta,
Estados Unidos e Brasil, publicado pela Comissão
Econômica para a América Latina - CEPAL, dos pes
quisadores Heloíza Camargos Moreira e José Mauro
de Morais, do Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas - IPEA.

O assunto foi abordado em matéria publicada
pelo Jornal do Brasil, edição de 18 de novembro de
2002, assinada por Rodrigo Rosa, da sucursal de
Brasília. Segundo a reportagem, os pesquisadores
apontam como principais dispositivos na lei nor
te-americana para reservar as compras governamen
tais e de empresas públicas aos fornecedores locais,
em detrimento dos estrangeiros, a Lei de Compras
Americana (Buy American Act) , o Protocolo de Balan
ço de Pagamentos e a Lei das Pequenas Empresas
(Small Business Ac~. A primeira, por exemplo, obriga
os órgãos públicos nos EUA a adquirir produtos que
tenham ao menos 50% de conteúdo nacional.

As pequenas empresas são especialmente pri
vilegiadas: as aquisições de bens ou serviços de valor
entre US$ 2,5 mil e US$ 100 mil devem ser reserva
das para empresas de pequeno porte. Entre estas,
têm preferência nas concorrências públicas empre
sas geridas por minorias étnicas, como hispânicos,
negros e asiáticos, ou veteranos de guerra.

"São tantas restrições que é praticamente im
possível uma empresa brasileira ou de outro país em
desenvolvimento ganhar uma concorrência pública
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Estou convocando os Deputados do PMDB a vi- que se tenha "paz no trânsito", sendo necessário que
rem ao plenário, bem como os demais, a fim de que em esses deveres sejam realmente cumpridos.
esta Casa possa dar início à Ordem do Dia. É preciso, também, que o DENATRAN estude

a SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta uma maneira de punir, com maior rigor, motoristas
Presidência reitera o convite feito por V.Exa. aos Srs. que, usando qualquer tipo de drogas, vêem-se envol-
Parlamentares para que venham ao plenário. Dentro vidos nesse tipo de acidente.
de poucos minutos estaremos dando início à Ordem Sr. Presidente, nobres pares desta Casa, a ''vida
do Dia com votações nominais. clama por preferência". Não é possível mais conviver

a SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Conce- com esse estado caótico, com os altos índices de aci-
do a palavra ao nobre Deputado Dr. Heleno. dentes, que vêm aumentando a cada ano, ceifando,

em muitos casos, mais vidas que uma guerra conven-
a SR. DR. HELENa (PSDB - RJ. Sem revisão cional.

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Conclamamos a todo povo brasileiro a que,
de volta a esta tribuna quero dar ênfase a um proble- quando dirigir, "dê preferência à vida".
ma que não é só do Brasil, mas extensivo a todas as Outro assunto, Sr. Presidente. Como parte da re-
capitais mundiais, qual seja, o alto índice de aciden- estruturação da Companhia Docas do Rio de Janeiro,
tes de trânsito. deu-se início, em 1997, a um amplo processo de sane-

São registrados, atualmente, cerca de 1 milhão amento financeiro, compreendendo a redução do qua-
de acidentes de trânsito por ano no mundo, dos quais drode pessoal, negociações com o Governo Federal e
resultam quase 500 mil óbitos e 350 mil feridos. É com a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, para sal-
uma verdadeira guerra urbana que, cotidianamente, dar dívidas trabalhistas e referentes ao Imposto sobre
tem ceifado vidas, deixando ainda muitos mutilados, Serviços (ISS), e possibilitando ainda a realização das
além de causar um prejuízo material que chega a obras previstas como obrigações contratuais com as
uma cifra de bilhões de dólares. empresas arrendatárias dos portos.

No Brasil, os acidentes de trânsito constituem o Durante os últimos anos, a CDRJ vem, então,
segundo maior problema de saúde pública para o buscando o equilíbrio necessário e viabilizando a
Estado, perdendo apenas para a desnutrição. Dados transferência paulatina da operação dos portos para
registram um índice de 1 morto para cada 900 veícu- as empresas arrendatárias. Assim, ao deixar de de-
los no Brasil, enquanto que na Franca é de 1 para 3 sempenhar a atividade de operadora, a Cia. Docas
mil; nos Estados Unidos, 1 para 5 mil e 300; e, no Ja- pôde, cada vez mais, se concentrar no exercício da
pão, esse índice é de 1 para 5 mil e 600. Isto quer di- função de autoridade portuária.
zer que, para cada 10 mil veículos morrem 11 pesso- Em conformidade com a lei de modernização
as no Brasil anualmente, enquanto que no Japão dos portos, e graças aos notáveis esforços empreen-
esse índice é de apenas 1,5 sobre 10 mil. didos pela sua Diretoria Executiva, a nova Cia. Docas

do Rio de Janeiro, isto é, a Docas do Rio Autoridade
O Governo do Presidente Fernando Henrique

Portuária, vem sendo capaz de promover significati
Cardoso tem se preocupado bastante com a atualiza-

vas transformações estruturais, de forma a aJ·ustar-se
ção do Código de Trânsito, e não são poucos os proje-

gradualmente à condição atual. Respondendo pela
tos de lei em tramitação nesta Casa visando aperfei- gestão dos portos do Estado do Rio de Janeiro, Sepe
çoá-Io. tiba, Angra dos Reis e Niterói, a Cia. Docas do Rio de

Recentemente, o telefone celular, vilão de inú - Janeiro participa ativamente do processo de desen-
meros acidentes foi o foco central das atenções. Na volvimento econômico do Estado.
Semana Nacional de Trânsito deste ano, comemora- A estratégia empresarial da Companhia funda-
da no período de 18 a 25 de setembro último, ele foi menta-se, hoje, na diversificação quanto à prestação
destaque com o tema "Celular: não fale no trânsito". de seus serviços, em parceria com o setor privado, e

No entanto, ter apenas um Código de Trânsito na implementação de arrojadas propostas comercia-
eficiente não é o fundamental para que o número de is, para que o órgão se torne mais dinâmico e compe-
acidentes possa ser reduzido. Além das penalidades titivo, segundo os padrões internacionais de adminis-
previstas em lei, há necessidade de se educar toda a tração e gestão portuária.
população para que as nossas ruas e avenidas não Nesse sentido, merecem especial atenção inici-
continuem a ser verdadeiros autódromos. Tanto o mo- ativas como o Projeto de Revitalização Urbana da
torista como o pedestre têm deveres a cumprir para Área Portuária - Projeto Pier Mauá, cujo contrato de

------ ,--------_.,--,-,,---,..""-_..-
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arrendamento foi assinado em 6 de novembro de cas do mundo, um indicador positivo se destaca entre
1997, e também o projeto que trata da implantação de tantas más notícias: o número de vagas na indústria
terminais especializados para movimentação de nacional aumentou 1,3% em setembro, a maior taxa
grãos e minério de ferro e de cais de uso múltiplo, ob- desde 2000. A constatação é da Fundação Instituto
jetivando a consolidação do Complexo Portuário e Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, respon-
Industrial de Sepetiba, de sorte a transformá-lo no sável pela pesquisa de emprego e salário no setor.
maior porto da América Latina. De acordo com economistas do IBGE, pode-se

Concentrando o seu trabalho sobre o binômio dizer, considerados os indicadores de tendências,
Rio/Sepetiba, a Cia. Docas do Rio Autoridade Portuá- que há uma estabilidade no emprego industrial. É um
ria prepara seus portos para atender, com maior efi- mérito, no cenário confuso da economia, o emprego
cácia, as demandas de movimentação de cargas de- sustentar-se, prova de que aos agentes produtivos
correntes das relações econômicas no âmbito do não faltam condições para vencer os fatores adversos
MERCOSUL, bem como daquelas provenientes de e retomar o desenvolvimento que se vislumbra no ho-
um maior estreitamento comercial com as grandes rizonte brasileiro.
nações do Hemisfério Norte, em virtude do fenômeno Não há, porém, razões para euforia. De janeiro a
da globalização. setembro deste ano, a indústria cortou 1,3% das va-

Por outro lado, os portos de Angra dos Reis e Ni- gas e dispensou 0,8% dos empregados. Seguimos,
terói atendem principalmente ao escoamento da pro- portanto, em rota de turbulência, apesar de promes-
dução do interior do Estado do Rio de Janeiro. Tam- sas animadoras. Das 14 regiões econômicas pesqui-
bém esses portos estão sendo beneficiados pela sadas em setembro pelo IBGE, apenas Minas Gerais
Companhia com um volume expressivo de investi- acusou redução no emprego, de 0,1%. Em agosto, a
mentos, no sentido de prepará-los adequadamente, diminuição ocorreu em 5 áreas.
visando melhorar o desempenho das funções e de- Significativa parcela dos postos de trabalho
senvolver novas potencialidades de negócios. atende à demanda da agroindústria voltada para o es-

O Porto de Angra dos Reis, por exemplo, tem trangeiro: a fabricação de suco de laranja aumentou
ainda a seu favor a grande vocação turística, em fun- nada menos do que 41 ,3%, e o abate e a preparação
ção da localização privilegiada numa área do litoral de aves, 5,6% - em comparação com setembro do
sul do estado reconhecida pela exuberância da natu- ano passado. Outro setor que cresce é o de refino de
reza. É possível, portanto, estender a prestação de petróleo e produção de álcool, cujos quadros estão
serviços a ramos de atividade altamente lucrativos e 7% maiores.
praticamente inexplorados até o momento, bastando Como se vê, a oferta de empregos é pontual, e,
tão-somente promover, junto à iniciativa privada, o às vezes, sazonal, como é o caso da indústria sucro-
aproveitamento dos recursos naturais disponíveis. alcooleira no Estado de Pernambuco.

Empenhando-se sistematicamente na conser- Tem razão a economista Luciana de Sá, da
vação de berços de atracação, na adequação de seus FIRJAM: "Não há como negar que houve uma melho-
recursos técnicos e tecnológicos e na modernização ra no nível de atividade, um suave aquecimento, em-
de instalações portuárias e acessos aquaviários, a bora não possamos afirmar que a tendência conti-
Cia. Docas do Rio Autoridade Portuária assegura, nue". Mesmo porque não é apenas o emprego que
sempre mais, à sua clientela as bases ideais para a importa, mas também o salário que o remunera. Nes-
concretização de excelentes negócios. se ponto, a folha de pagamento caiu 0,3% em setem-

Ressalte-se, por fim, a competente gestão do Sr. bro, comparada com o mês anterior - e acumula, no
Francisco José Robertson Pinto, Diretor-Presidente da decorrer do ano, redução de 2,3%.
CDRJ, responsável pela implementação de decisões Ao longo de 2002, o trabalhador da indústria já
importantes e soluções imprescindíveis para o perdeu, em média, 1% do rendimento real, ônus que
bem-sucedido trabalho de restruturação e moderniza- se junta à majoração do custo do transporte e do au-
ção, que, sem duvida, confere maior relevo à presença mento da cesta básica. Apenas metade das 14 re-
e à efetiva contribuição da Cia. Docas no processo de giões acompanhadas pelo IBGE apresentam resulta-
desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. do positivo quanto à remuneração do trabalhador,

Mais outro assunto, Sr. Presidente. Gostaria de com menção honrosa para o Rio de Janeiro: graças
destacar que, em meio aos problemas por que passa aos abonos e gratificações pagos pela indústria do
a economia brasileira, resultantes, em parte, da crise petróleo, o valor da folha de pagamento teve um
econômica que sacode algumas das nações mais ri- acréscimo de 9,6%.
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As vitórias são poucas, mas altamente repre- rá fazendo a escolha do tipo de tecnologia a ser ado-
sentativas da luta do Presidente Fernando Henrique tada. Os norte-americanos já começaram a fazer
Cardoso em prol do trabalho e do emprego. Avanços pressão para que seja escolhido o padrão adotado
que não acontecem num passe de mágica nem de- nos Estados Unidos. Entretanto, o próximo Governo
correm dos arroubos que levam candidatos a prome- deverá optar pelo sistema que rnais oferecer em ter-
ter milhões de empregos, como se fosse possível mos de investimento, emprego e exportação.
multiplicá-los por lei, pois cada posto de trabalho que É nesta hora que a união de todos, sem qualquer
se cria é fruto de um enorme esforço, o que diferencia conotação partidária, faz-se necessária. Com o novo
os bons dos maus governantes. Governo temos de somar esforços para que o interes-

Esse, o justo reconhecimento a que tem direito o se nacional não fique eclipsado por outro fator de qual-
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Como soció- quer natureza. Somos país de dimensão continental,
logo, como homem público e, principalmente, como com um grande mercado consumidor, possuidor de
cidadão, tem ele profunda consciência de que traba- inúmeras riquezas em nosso subsolo e que, por essa
lho é muito mais do que ofício, emprego é mais do que razão, precisa e deve ser respeitado por todos.
ganha-pão, eis que ambos, emprego e trabalho, sim- É bom que fique bem claro que a nossa insatisfa-
bolizam a dignidade, o respeito e a justiça que se de- ção com os Estados Unidos da América se prende es-
vem a todo ser humano. tritamente ao campo comercial eque esperamos que o

Ainda outro assunto, Sr. Presidente. Mais uma Presidente eleito Lula nomeie pessoas competentes e
vez, somos vítima da interferência dos Estados Unidos conhecedoras do cenário comercial, dentro do contex-
da América que, num momento bastante infeliz "acon- to internacional, para que, com inteligência e determi-
selhou" - entre aspas - o Governo da Colômbia a sus- nação, possam quebrar essas difíceis barreiras.
pender a compra de aviões de caça da nossa Sabemos que o próximo Governo do Presidente
EMBRAER, ocasionando um prejuízo da ordem de 234 Lula tem como objetivo intensificar o comércio com os
milhões de dólares, correspondente à venda de 24 Estados Unidos da América. A idéia, segundo infor-
aviões de combate Tucano que deixou de ser efetivada. mações veiculadas na mídia interna, é dobrar o atual

O Sr. ono Reich, Secretário-Adjunto de Estado volume de negócios, de 30 bilhões de dólares.
para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Estamos, sinceramente, esperando pelo êxito
Unidos, de forma clara e mostrando uma perniciosa dessas negociações, porque o Governo do Presiden-
intervenção nos assuntos colombianos, afirmou: te Fernando Henrique Cardoso tentou, lutou, mas tra-
"Eles não precisam de jatos. É uma guerra terrestre': ta-se, na realidade, de negociações muito difíceis,

Essa frase, dita por um americano sobre assun- principalmente dos nossos produtos agrícolas, que
tos internos de um outro país, não deixa a menor dú- sofrem picos tarifários, nas exportações para os Esta-
vida de que a ajuda financeira para a Colômbia poder dos Unidos da América, de até 200%, sem contar as
combater o narcotráfico e as guerrilhas tem também barreiras técnicas e fitossanitárias para frutas, legu-
um outro objetivo: os Estados Unidos da América em- mes e carnes de frango, boi e porco.
prestam os dólares mas interferem nas decisões go- Em razão das barreiras aplicadas ao suco de la-
vernamentais do país amigo. ranja, o Brasil já deixa de exportar cerca de 1 bilhão

Isso, além de lamentável, é bastante triste, Sr de dólares para os Estados Unidos. E, agora, ainda
Presidente e nobres pares. É por esta razão que gos- nos impedem de negociar com a Colômbia...
taríamos de aplaudir o Presidente eleito Luiz Inácio Sr. Presidente, nobres colegas, o Sr. Presidente
Lula da Silva, que já mandou um recado: vai jogar George W. Bush convidou, recentemente, o Presiden-
duro com os norte-americanos nas negociações co- te Lula para uma conversa. Esperamos que o futuro
merciais. mandatário do nosso País tenha bastante sucesso

Não é só por esse prejuízo dado à nossa nesse primeiro encontro com o Governo norte-ameri-
EMBRAER, mas por uma série de outros problemas cano e que novos horizontes possam ser abertos.
comerciais criados pelo Sr. Bush, que acha, talvez, Esta é a nossa expectativa.
que pode usar e abusar de nossa convivência. Para finalizar, Sr. Presidente, trato de mais outro

Faz-se indispensável a existência do equilíbrio, assunto. Desejamos apresentar nossas condolências
e, para tal, gostaríamos de citar um fato que será uma às famílias das dezenas de moradores que, de forma
prova dessa quebra-de-braço entre o nosso Governo trágica, sucumbiram na tragédia ocorrida recente-
e o do Presidente George W. Bush. Referimo-nos à mente na cidade de Angra dos Reis, no meu Estado
TV digital. No próximo ano, em 2003, nosso País esta- do Rio de Janeiro.
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Cidade litorânea tipicamente turística, mas que, uma classe que, tão logo ocorra qualquer tragédia, é
como todas as demais cidades brasileiras, tem tam- sempre apontada como principal culpada.
bém seus residentes humildes, aqueles que, por não Existem falhas e até mesmo erros que jamais
terem um teto para morar, buscam as encostas e 10- deveriam ser generalizados, caso contrário estaría-
cais de risco, advindo daí, também por falta de um mos incorrendo num outro erro de maior gravidade.
pulso mais firme das autoridades, os acontecimentos Os ambientalistas não podem, pois, culpar os Depu-
trágicos como o que ocorreu recentemente. tados. Eles têm de notar que nós, Parlamentares, tra-

Não queremos buscar os culpados, mas, sim, balhamos nesta Casa d~ 16 ~ 1~ horas por dia. E lem-
apresentar soluções, caminhos, para que não seja- b~.? que 0_ Deputado LUIz Sergio defende .aquela re-
mos obrigados a assistir tragédias dessa natureza, glao a facao e a ferro. Embora de outr~partido, el~ tra-
que, no fundo, entristecem a todos nós. O momento é balha basta~te em prol daque.la c,ld~de. Por ISSO,
de reflexão. Vejam V.Exas. que a nossa classe política meus parabens ao Deput.ado LUIz Sergio pela defesa
mais uma vez é apontada como uma das responsáve- que faz de Angr~ dos R~ls.
is por esse trágico acontecimento. Segundo o ambi- Era o que tinha a dizer.
entalista Sr. Ivan Marcelo, da Sociedade Angrense de O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
Preservação Ecológica - SAPE, "os políticos (portan- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
to são todos), agem com paternalismo e incentivam à putados, quando me inscrevi hoje para usar da pala-
favelização doando materiais de construção em bus- vra, tinha outro assunto em mente para colocar em
ca de votos". pauta na sessão de hoje. Mas ao ouvir o Deputado

Queremos informar a esse cidadão que não o Luiz Carlos Hauly, percebi que sua fala refere-se a
conhecemos ue é um grande erro de s~a arte ge- tema freqüente ao longo das.úl~imas semanas: a, id~ia

. ' q ,P . de que o novo Governo sena Igual ao que esta ai e
nerahzar o problema. Concordo ate em que eXistam I . - d L I - . 'f" ..- do, . . . , . que a e elçao e u a nao slgnl Icana, na oplnlao
alguns maus polltlcos que se utilizam dessa pratICa, D t d L' C I H I d t t ho_ _ . . . _ epu a o UIZ ar os au y e e ou ras que en
mas nao sao todos; e acreditamos que a malona nao h d d d. acompan a o, mu ança, porque segun o essa mes-
age dessa maneira. Tomamos como exemplo o nosso . - -, 'I d I't' •.

ma vlsao nao e posslve mu ar a po I Ica economlca.
caso. Somos procurados por pessoas em busca de O D t d H I h t' d .

d . I - P' . . d epu a o au y c ega, a e e maneira
um teto, e matena para construçao. nmelra atltu e b h d I t h' 't d G, . _ em- umora a, a evan ar aipo ese e que o over-
de nossa parte e Informar que nao temos recursos L I . I'b I S Ex h d'

I '1 b - d' no u a sena neo I era. . a. c ega a Izer:
para ta , que aqUi o que rece emos nao a para cus- "B . d I"b ,. ". . . em-vln os ao neol/ era /smo .
te lOS dessa natureza. Agora, IStO Sim, procuramos. . .
inscrever o cidadão como candidato a uma casa po- ~eja~qu~.S.Exa.começ.o~exe.mphflcando uma
pular financiada pela Caixa Econômica Federal. E o questao tnbuta~la. Em sua Vlsao, flco.u na se~ana
nosso Município de Duque de Caxias tem entregue passhada garantdldo o problemda ?e rectelta da Unlao e

, . que ouve gran e aumento e Impos os.
centenas de casas construldas em locais seguros, V f B .

. . _ amos aos atos: em 1995, o rasll arrecadava
com todo o sistema de drenagem e pavlmentaçao. t 'b . - .. 978 b"h- d .

, " . em con n Ulçoes sociais , I oes e reais; em
. Essa ~olitlca no~ a praticamos, a de procurar os 2002, 160 bilhões de reais; ou seja, um aumento de

meios legais para ajudar pessoas a ganharem ~s mais de 63 bilhões de reais na carga tributária do País
seus lare~. Atualmente: gra~as a~s recursos federaiS em cima das contribuições sociais. Então, temos aqui
e com a ajuda do.Prefelto llt?,. retlr~moscentenas de o diagnóstico de que este Governo que se está encer-
pessoas dos locais em que VIViam, ~s margens de um rando aumentou brutalmente a carga tributária do
canal em Saracuruna, e as alOjamos em casas País. E o que nos devolveu em troca disso?
bem-construíd~s, próximas ao Clube. Social de Sara- Aqui começam as diferenças. Se alguém espera
curuna. Tambem, o ~anal ~e Aguadl, que tantas ve- que o futuro Governo repita a política do atual, de ven-
zes t.ransbordou e deixou milhares ~e pess?as ao de- da do patrimônio público - infelizmente vendemos o
sabngo, a~h~-se totalme~te c~n~lizad~, Iimp?, com setor de telecomunicações e boa parte do setor ener-
~ua sup~rflcle fechada, nao sUjeito mais ao nsco de gético -, está enganado, porque o neoliberalismo ter-
Inundaçoes. minou com a eleição de 27 de outubro, e não mais ha-

Portanto, não concordamos, de maneira algu- verá privatizações do patrimônio público neste País.
ma, com o Sr. Ivan. Não são todos os políticos que fa - Temas maturidade para compreender o grande
zem doações de materiais e que incentivam a faveli- desgaste da economia brasileira, fruto do modelo
zação. Essa defesa é, a bem da verdade, em prol de econômico implementado. E hoje a vulnerabilidade da
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economia brasileira é muito grande - infelizmente, te
mos acompanhado todos os sinais que nos indicam
uma situação de muita precariedade nas contas pú
blicas brasileiras.

Não vamos repetir esse tipo de política econô
mica, mas sabemos que para mudá-Ia é preciso cons
truir condições reais.

Não fomos eleitos para uma aventura, não fo
mos eleitos para repetir a mesma política, mas por
que o povo brasileiro fez um julgamento sobre a políti
ca neoliberal aplicada ao longo destes o~o anos.

O povo brasileiro já disse que a opção preferen
cial pela economia de caráter especulativo não inte
ressa ao Brasil, que é preciso redirecionar os movi
mentos de nossas decisões macroeconômicas para
obter redução de juros, gerar crescimento, ampliar o
mercado interno e recuperar a capacidade de expor
tação brasileira. Essas são as mudanças que o povo
brasileiro espera.

Peço ao Deputado Luiz Carlos Hauly e àqueles
que talvez pensem dessa forma que não sejam tão
precipitados em tentar julgar o Governo Lula, que ain
da não se iniciou. Não sejam tão açodados em tentar
impedir o povo brasileiro e aqueles que elegeram este
projeto de construir com sabedoria as mudanças por
que espera este País.

Se de fato a única alternativa fosse continuar go
vernando como se governou ao longo destes oito
anos, certamente o povo brasileiro teria elegido o
candidato do Deputado Luiz Carlos Hauly, que era
José Serra. O povo votou em Lula porque sabe que
ele não é igual a José Serra. O povo votou no bloco
político que apoiou Lula porque sabe que este bloco
vem para mudar os rumos da gestão públ ica e da polí
tica econômica em nosso País.

O povo também sabe que ninguém aqui é dono
da verdade e que não há mais lugar para o pensa
mento único. Aquela velha prepotência que defendia
que só existe um jeito de dirigir a economia já está su
perada pela decisão que o povo brasileiro tomou nas
urnas, no dia 27 de outubro.

Quanto a nós, vamos assumir essa responsabi
lidade e vamos mudar, sim, os rumos da gestão públi
ca no Brasil, especialmente os rumos da política eco
nômica.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, esta sessão extraordinária foi convocada on
tem. O painel de presenças foi aberto às 8h, e às 9h
ela foi iniciada, com a promessa de se passar à
Ordem do Dia às 1Oh. Já são 11 h e está evidente a fal
ta de quorum. Solicito, portanto, o encerramento da
sessão, também levando em conta que as mesmas
matérias ora em pauta constam da pauta da sessão
ordinária convocada para as 14h.

Além disso, temos de votar ainda hoje o Orça
mento na Comissão, para amanhã podermos votá-lo
na sessão do Congresso Nacional, mas não pode
mos fazê-lo concomitantemente com a Ordem do Dia
no plenário.

Então, gostaria que VExa. nos liberasse para
cumprirmos nosso papel na Comissão de Orçamento.
À tarde poderemos votar as matérias constantes da
pauta desta sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre
Deputado, esta Presidência informa a VExa. que já
há mais de 270 Parlamentares na Casa, o que signifi
ca dizer que temos quorum.

VExa. está liberado para ir à Comissão. Quando
completarmos o quorum, determinarei a suspensão
de todos os trabalhos nas Comissões em funciona
mento, para que sejam votadas as matérias em pau
ta, que são do maior interesse para o País.

Tenha um pouco de paciência, faça como os lí
deres que aqui se encontram. Convocaremos ao ple
nário todos os Parlamentares que se encontram nas
várias dependências da Casa, a fim de que possa
mos dar início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao Deputado Paulo Delgado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a prostração da América Latina diante do estran
geiro mais desenvolvido, especialmente Europa e
Estados Unidos, é marca do nosso continente nos úl
timos dez anos, agravada por políticas de governo
que deixaram de levar em conta a necessidade de
produzir desenvolvimento econômico, política indus
trial e competitividade internacional.

Ao lado disso, há certo processo permanente de
desconfiança quanto à importância do sistema demo
crático como forma de condução das dificuldades e
das políticas públicas. Lamentavelmente, ainda per
siste no continente a idéia generalizada de que exis
tem alternativas violentas para manifestação de opi-
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nião. A única alternativa não violenta para manifesta- bia. Esperamos que o sistema das Nações Unidas e o
ção de divergência é o sistema democrático. sistema multilateral latino-americano não permita que

A América Latina só terá condições de fortale- haja qualquer solução de continuidade do Estado de
cer-se na competição internacional se sair do nível de Direito neste País.
confusão que há entre alguns países, onde soluções Muito obrigado.
ilegais e contrárias ao direito constitucional são vis- O SR. DARCíSIO PERONDI Sr. Presidente,
lumbradas por parte de sua população como forma peço a palavra pela ordem.
de resolver problemas internos. É o caso da Venezue- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
la, o mais grave neste momento, e da Colômbia, já VExa. a palavra.
crônico, que precisa encontrar no sistema latino-ame- O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ricano e no concerto entre as nações latino-america- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li-
nas uma forma de solucionar seus conflitos perma- derança do PMDB convoca todos os Srs. Deputados,
nentes. que compareçam ao plenário, pois há necessidade

Pude ver recentemente no XI Fórum de São Pa- de quorum qualificado de 257 Srs. Deputados para
ulo, a reunião dos partidos progressistas de esquerda darmos início à Ordem do Dia. Temos na pauta três
da América Latina realizada em Antiqua, na Guate- medidas provisórias importantes, e uma emenda so-
mala, o grande interesse da maioria dos partidos lati- bre Taxa de Iluminação Pública. É fundamental que
no-americanos - impulsionados pela grande vitória todos os Parlamentares aqui compareçam. Que as
alcançada no Brasil pelo Presidente Luiz Inácio Lula secretárias, chefes de gabinete e auxiliares locali-
da Silva, o Partido dos Trabalhadores e os coligados zem, por favor, os seus Parlamentares.
que nos levaram à Presidência da República - e o en- O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
tusiasmo crescente com as soluções democráticas a palavra pela ordem.
construídas ao longo da história dos nossos países.

Está provado que os recursos da economia in- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
ternacional oferecidos a juros escorchantes como V.Exa. a palavra.
crédito essencial para construção da riqueza nacional O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela or-
criou um paradoxo: a circulação do capital financeiro demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
não produziu riqueza que mantivesse sua permanên- nome da Paraíba, e sabendo que os companheiros
cia nos países. também vão fazê-lo, gostaria de parabenizar VExa.

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela ascensão ao mais alto posto desta Casa: a Presi-
nesta década e da tentativa de destroçar seu parque dência. VExa., como Presidente da Câmara, e o sau-
industrial e sua economia de escala, o Brasil acabou doso Senador Humberto Lucena, como Presidente
tornando-se um dos países mais compet~ivos do pia _ do Senado, são os paraibanos que alcançaram o alto
neta, o que não nos impediu de perdermos nos últimos posto de comando no Poder Legislativo nacional. Fui
cinco anos duas ou três posições em relação ao paí- companheiro de V.Exa. na Assembléia Legislativa por

vários mandatos e sei da felicidade da cidade de San
ses do mundo. Mas no conjunto das quase 190 nações
do sistema internacional ainda temos, junto com os ta Luzia em vê-lo presidindo esta Casa.
Estados Unidos e com a China, três características Não poderia deixar de manifestar desta tribuna
que podem fazer do investimento na produção brasilei- a alegria do Cariri paraibano. Fui companheiro de seu
ra um grande diferencial em relação a outros países. pai na Assembléia Legislativa do Estado. Alegra-me

O Brasil, país com quase 170 milhões de habi- assistir à sua ascensão. Parabéns!
tantes, 8,5 milhões de quilômetros quadrados em ex- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Agrade-
tensão territorial e PIB de 500 bilhões de dólares, tem ço a referência de V.Exa., Deputado Carlos Dunga.
capacidade para atrair investimentos. Com atividade Como Presidente desta Casa, procurarei dar continui-
industrial reforçada e política social que incorpore mais dade ao trabalho do Deputado Aécio Neves, ao lado
brasileiros ao processo produtivo, tenho certeza, pode- dos companheiros de Mesa.
remos sair desse ciclo de desenvolvimento tímido em O SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presiden-
que nos inserimos nos últimos anos. Apesar de tudo, te, peço a palavra pela ordem.
vamos crescer em torno de 2% - essa é a esperança O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
que nos traz a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. VExa. a palavra.

Esta é minha opinião, especialmente sobre o O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
quadro latino-americano na Venezuela e na Colôm- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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faço minhas e do Estado de São Paulo as palavras do O Presidente da República eleito, Luiz Inácio
Deputado Carlos Dunga. Mais uma vez, a Câmara Lula da Silva, acertou sobremaneira na indicação de
tem um grande representante na sua presidência. Pa- Roberto Rodrigues.

rabéns. Desafios não lhe faltarão, principalmente para
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vaticina- elevar a renda dos agricultores brasileiros.

va Virgílio: "Como seriam venturosos os agricultores Biotecnologia, com a política desafiadora dos
se conhecessem a sua fortuna". alimentos geneticamente modificados; agregação de

O tempo passou, e os seus ensinamentos estão valores aos nossos produtos agrícolas; negociações
cada vez mais vivo, não só em nosso País, mas em com os organismos internacionais; adoção de um se-
todo o mundo. guro agrícola moderno e eficiente, com a adoção de

A agricultura é a mola mestra do Brasil, setor tecnologias satelitais para avaliação do campo; inje-
que responde por 29% do Produto Interno Bruto e, ção de recursos na EMBRAPA; eliminação de tributos
ano a ano, apresenta superávites superiores à 20 bi- que engessam o setor, além do apoio ao pequeno
Ihões de dólares. agricultor serão temas que estarão na ordem do dia

Nesse setor temos importantes líderes, que, da política agrícola do Brasil rural.
com denodo, profissionalismo, experiência e lideran- Rogamos a Deus que proteja e inspire o nosso
ça são responsáveis pelo sucesso do agribusiness. Ministro, para que ele possa realizar excepcional tra-

Dentre eles, o agricultor, professor, empresário balho em prol da agricultura e do Brasil.
e líder nato Roberto Rodrigues, moço capaz e eficien- Finalizo, Sr. Presidente, pedindo a VExa. que
te, que já deu ao cooperativismo nacional e internaci- faça constar nos Anais da Casa a trajetória de suces-
onal demonstração de sua capacidade, integridade e, so do Dr. Roberto Rodrigues.
acima de tudo, de que conhece o agronegócio brasile- Muito obrigado.

iro, tem lugar de destaque. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
Conheço o seu trabalho há muitos anos e tenho do a palavra ao Sr. Deputado Avenzoar Arruda.

cert~z~ de que o Brasil que não o conhece passará a O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re-
admira-lo. visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-

Sua vida é dedicada ao cooperativismo agrícola. mentares, quero inicialmente saudar o Presidente
Roberto Rodrigues começou como Presidente da Co- Efraim Morais, nosso conterrâneo, que nos tem hon-
operativa dos Plantadores de Cana de Guariba, no rado e demonstrado grande capacidade ao represen-
Estado de São Paulo, e chegou ao importante cargo tar a Paraíba neste Parlamento. É motivo de orgulho
de Presidente da Aliança Cooperativa Internacional, para nós ter hoje um paraibano presidindo a Câmara
em Genebra. dos Deputados.

Nós, agricultores, estamos exultantes com a Estamos encerrando esta Legislatura e o meu
sua indicação para o Ministério da Agricultura, Pecuá- mandato de Deputado Federal, assim como o de tan-
ria e Abastecimento. tos outros Parlamentares que não se candidataram à

São Paulo emprestará ao Brasil um dos mais reeleição ou que se candidataram mas não consegui-
competentes homens públicos do mundo agrícola. ram êxito, está chegando ao fim. Vejo a Câmara, o

Sr. Presidente, desta tribuna, daremos todo o Congresso como uma grande escola. E o uso dos co-
apoio ao amigo Roberto Rodrigues, com quem, no iní- nhecimentos aqui adquiridos depende do caráter de
cio da nova Legislatura, abri um diálogo fraterno, espe- cada um.
Ihando-nos no que disse o futuro Ministro em artigo Eu, particularmente, pretendo usar todos os co-
que escreveu recentemente para a revista Agroana/y- nhecimentos aqui obtidos para continuar ajudando o
siso Nele, Roberto Rodrigues lançou repto aos agricul- povo brasileiro, especialmente o povo paraibano.
tores ao afirmar: "É preciso sair da posição passiva e ir Continuarei lutando pela cidadania plena, por uma
para o ataque. Vamos dizer o que precisamos aos go- sociedade mais justa, igualitária e digna.
vemos, e apoiar quem aceitar essas idéias". É muito grande a esperança no novo Governo.

Temos a certeza que a nossa fortuna - a agricul- Apesar das imensas dificuldades a serem enfrenta-
tura brasileira - será outra a partir do momento em das, acredito que podemos tornar o Brasil mais justo,
que terá o quilate intelectual e moral do Prof. Roberto reduzir as desigualdades, acabar com a fome. Esses
Rodrigues à frente da mais importante Pasta do Go- problemas podem ser perfeitamente solucionados,
vemo Federal. porque dependem de vontade política.
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E essa é a grande esperança que temos no O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
novo Governo, o que não elimina o debate democráti- VExa. a palavra.
co, muito importante para o Brasil. Certamente o con- O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB - BA.
traditório se estabelecerá, sobretudo nesta Casa, e a Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sociedade corrigirá qualquer equívoco que o novo gostaria de parabenizá-lo pela eleição para a Presi-
Governo possa cometer. dência da Casa, cargo que estará exercendo até o dia

Tenho certeza de que não passa pela cabeça de 31 de janeiro de 2003. Quero parabenizá-lo também
nenhum companheiro do PT, daqueles que lutaram por sua eleição para o Senado Federal.
durante anos para conquistar o Governo, a idéia de Aproveito a oportunidade para parabenizar tam-
que somos infalíveis. O Governo que está sendo mon- bém o Deputado Leur Lomanto, que faz aniversário
tado tem em sua composição o perfil de contradições hoje, bem como o Primeiro Secretário, Deputado Se-
presente na própria sociedade. Olhando o Congres- verino Cavalcanti, parabenizando, desta forma, todos
so, verificamos o grau de representação que temos. os aniversariantes do Brasil na data de hoje.
Todos os segmentos sociais, bem ou mal, aqui estão
representados. Evidentemente, há distorções que, O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Obriga-
em grande parte, são resultantes do próprio processo do, Deputado.
eleitoral e só podem ser corrigidas com uma reforma O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
política. do a palavra ao aniversariante do dia, Deputado Leur

Certamente o grande desafio do próximo Go- Lomanto.
verno e desta Casa será exatamente o de promover O SR. LEUR LOMANTO (PMDB - BA. Sem revi-
as reformas que debatemos durante anos. Precisa- são do orador.) - Sr. Presidente, não poderia deixar
mos costurar acordos para que elas se realizem, es- de fazer o registro da nossa satisfação, como de toda
pecialmente a tributária e uma reforma que possibilite a nossa Casa, em vê-lo eleito Presidente da Câmara
melhor distribuição de renda. As reformas política, dos Deputados e dizer que V.Exa. honra as tradições
agrária, previdenciária, todas estão em pauta. É pre- do seu Estado, a Paraíba, sobretudo do Vale do Sabu-
ciso que a sociedade brasileira tenha ampla participa- gi, que VExa. tão bem representa nesta Casa, e de
ção nesta transição. Este, como já disse, será o gran- sua querida cidade de Santa Luzia, que tive o privilé-
de desafio. gio de conhecer.

Sr. Presidente, nós que estamos encerrando as Faço o registro de um fato inédito. Estou aqui há
atividades parlamentares temos um balanço e uma 28 anos e nunca registrei este fato. Sei que VExa.
prestação de contas a fazer à opinião pública. Tenho a está na Casa há doze anos, no seu terceiro mandato,
plena sensação do dever cumprido. Acredito que tra- mas, nos últimos quatro anos, numa única Legislatu-
balhamos bem para todos os segmentos que repre- ra, conseguiu ser 4° Secretário, 1° Vice-Presidente da
sentamos na Câmara, lutamos, em tempo integral, Câmara dos Deputados, 1° Vice-Presidente do Con-
para conquistar melhores dias para todos, sem perder gresso Nacional, Presidente do Congresso Nacional
de vista o interesse público que deve nortear a ação de e hoje é Presidente da Câmara dos Deputados. E ain-
todos os Parlamentares, independentemente dos inte- da este ano V.Exa. foi eleito, graças ao povo da Paraí-
resses corporativos, da relação direta com o eleitor. ba, Senador da República.

Quanto a esse ponto, é inquestionável a impor- Portanto, meus parabéns. Sei que VExa. ainda
tância da criação da TV Câmara e da TV Senado, que ocupará cargos mais importantes do que hoje vem
possibilitam ao cidadão o acompanhamento dos de - ocupando. Meus parabéns e sucesso na sua vida
bates aqui realizados e do exercício do mandato par- pessoal e política, Deputado Efraim Morais.
lamentar.

Por fim, Sr. Presidente, ao parabenizá-lo mais O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Agrade-
uma vez pela eleição para a Presidência da Câmara ço a V.Exa., Deputado Leur Lomanto, ao mesmo tem-
dos Deputados, quero repetir que tenho a sensação po em que, em nome da Mesa, parabenizo VExa.
do dever cumprido. pelo seu aniversário.

Estaremos aqui e vamos nos encontrar muitas O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
outras vezes na sociedade e na política. do a palavra ao Sr. Deputado Lincoln Portela.

Muito obrigado. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR - Sr. Presi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como Depu-

dente, peço a palavra pela ordem. tado mineiro, em nome do meu partido, o PSL, do
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qual sou Líder, quero dar boas-vindas a V.Exa. na pio, a limitação e a melhor definição da imunidade
Presidência desta Casa. parlamentar, também aprovada por consenso de to-

Sabemos que daqui para a frente, até o término dos os partidos. Como resultado, o Poder Legislativo,
deste mandato, V.Exa. exercerá esse cargo com toda como um todo, viu-se mais acreditado perante a opi-
competência, coerência e coragem que lhe são pecu- nião pública. E o público se viu mais perto do Legisla-
liares. tivo, também pela ação do nobre Presidente Aécio

Parabéns também pela sua eleição para o Se- Neves, que se empenhou em aprovar a criação da
nado Federal. Comissão de Legislação Participativa, por exemplo. O

M 't b' d brasileiro ficou mais perto de nós também através da
UI o o nga o. O 'd . d C b dA" N. . . UVI ona a asa, o ra e eClo eves.

O SR. PR~SIDENTE (Efraim Morais) - Obnga- Resumindo: o mandato de Aécio Neves ficará
do, Deputado Llncoln Portela... gravado como dos mais marcantes daqueles que se

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- poderiam classificar como consolidadores da demo-
do a palavra ao Sr. Deputado Simão Sessim. cracia em nosso País, ou como verdadeiramente pre-

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o ocupados com que o Poder Legislativo cumpra a con-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- tento suas nobres funções.
putados, neste momento, não poderia deixar de dirigir Assim, receba o nobre Presidente Aécio Neves
saudação especial ao Presidente Aécio Neves, quan- meu especial cumprimento pelo mandato que hoje
do deixa esta Casa para assumir a alta função que o encerra e a minha mais profunda gratidão, como De-
povo mineiro lhe comissionou pelo voto. putado e como cidadão brasileiro, por tudo o que fez,

Minha saudação é de agradecimento e congra- nestes dois anos, em prol da sociedade e de todos
tulação. Agradecimento por tudo o que fez por todos nós, Deputados.
nós, Deputados, pela maneira sempre pronta com O povo de Minas está de parabéns, porque sou-
que nos atendeu e pela cortesia permanente com que be escolher Aécio Neves para a Chefia do Executivo
sempre fomos agraciados, seja no contato profissio- Estadual. O sucesso já é certeza de todos os mineiros
nal, seja na simples conversa informal. e de todos os brasileiros, pois temos certeza de que

Temos de agradecer - e ao mesmo tempo para - no Palácio da Liberdade imprimirá a mesma marca de
benizá-Io - pela defesa intransigente desta Casa, o seriedade e proficiência que caracterizou sua passa-
que foi a sua marca na Presidência. O Deputado Aé- gem por esta Casa.
cio Neves, desde o primeiro momento à frente da Câ- Desejo que S. Exa. seja abençoado, iluminado e
mara dos Deputados, propôs-se a recolocar este Po- protegido por Deus para que airosamente possa cum-
der no alto lugar que lhe cabe, não submisso, como prir mais esta nobre e nova missão e dar ao povo de
estava, aos outros Poderes, sobretudo ao Executivo. Minas o que aguarda e anseia: um grande governo.
Não seria exagero dizer que o Legislativo, nos últimos Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e
anos, não fazia mais do que referendar a vontade do Srs. Deputados. Manifesto o meu apoio pessoal a
Executivo, intimidando-se e omitindo-se mesmo de esse trabalho magnífico que a equipe de transição do
suas funções constitucionais. Governo Federal está realizando em defesa de mi-

Neste mandato vimos a aprovação de uma das Ihões de brasileiros excluídos do processo social em
bandeiras de Aécio Neves: limitar o poder do Executi- nosso País.
vo de emitir medidas provisórias, o que deveria ser fe- Falo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, do Con-
ito desde 1988, quando foram criadas pela Carta que selho Estratégico do Fundo Brasil sem Fome, que já
se aprovou naquele ano. Assim, o Poder Legislativo congrega nomes relevantes de vários segmentos da
termina esta Legislatura mais fortalecido, já que o sociedade brasileira, tais como o nosso querido Rei-
País pode contar com um instrumento, acordado por tor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Prof.
todos os partidos, eficiente e sério para regular o insti- Carlos Lessa; os atores da Rede Globo de Televisão
tuto das medidas provisórias, que acabaram se tor- Tony Ramos e Patrícia Pillar; o cineasta Domingos de
nando instrumento legislador regular, sem as caracte- Oliveira; o líder do Movimento Sem-Terra, João Pedro
rísticas que lhe são inerentes, como a urgência e a re- Stédile; o Bispo de Mariana, D. Luciano Mendes de
levância do tema. Almeida; e o Presidente da Federação das Indústrias

Vimos também neste mandato a aprovação de do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Eduardo Eugênio
outros instrumentos, a realização de outras metas Gouveia Vieira, entre tantos outros, cujos nomes me
que deram mais força a esta Casa, como, por exem - fogem agora à memória.

---------,----~_...._.~, ...."--------
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Como podemos observar, Sr. Presidente, a ação Vice-Presidente, agora Presidente e eleito Senador
da cidadania, que começou a ser desenvolvida através pelo seu Estado.
da luta incansável do querido e saudoso sociólogo Mostra assim que representa as melhores tradi-
Herbert de Souza, conseguiu fisgar um grupo de brasi- ções da política paraibana, que, sem dúvida, possui
leiros notáveis, como bem lembrou uma recente repor- as características peculiares mais marcantes do Nor-
tagem do jornal O Globo, para, com a ajuda de tanta deste. A Bahia e a Paraíba têm suas marcas de lide-
gente boa, criar uma rede de proteção aos 54 milhões rança, e V.Exa. é um Líder autêntico de seu Estado. O
de brasileiros que estão de estômago vazio. futuro do Estado estará necessariamente ligado ao

O Conselho Estratégico da Fome conseguiu de VExa.
sensibilizar gente das mais diferentes atividades, Portanto, quero desejar-lhe, nesse breve perío-
como artistas, sindicalistas, intelectuais e empresári- do de passagem, sucesso, mas tenho certeza de que
os, que já estão arregaçando as mangas para traba- a sua relação com o Congresso, o Senado e com a
Ihar em defesa dos excluídos, ajudando o futuro Go- Paraíba vão se afirmar por intermédio do apoio do
vemo Lula na implantação do Programa Fome Zero. povo da sua terra.

Na nossa concepção, Sr. Presidente, esse tra- Muito obrigado.
balho passa a ter ~ma importância ainda maior diant.e O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Agrade-
de sua meta de nao apen~s. favorece~ um ~atal mais ço a V.Exa., Deputado José Carlos Aleluia.
human? para ess~s .brasllelros mantidos a ma~gem O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente e o a
da SOCiedade braSileira, mas fazer com que mais de I I d ' P ç
50 'Ih- d b '1' . , . paavrapeaor em.ml oes e rasl elros possam viver com o mlnlmo
de dignidade, fazendo três refeições diárias, como O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
bem prometeu o futuro Presidente Lula. Até porque VExa. a palavra.
erradicar a fome neste País tão rico e poderoso é res- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
ponsabilidade de todos nós, como cidadãos, como re- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome da
presentante do Estado, como Parlamentares e como Liderança do PPB, faço apelo à nossa bancada para
seres humanos. Nenhum de nós deve, nem pode fugir que venha ao plenário a fim de darmos início à Ordem
ao chamamento de um pacto social de tamanha im- do Dia, já que teremos matérias urgentes e de rele-
portância para tantos irmãos brasileiros. vância a ser votadas nesta manhã e tarde de hoje. Já

Quero felicitar o Presidente da FIRJAN o em- temos o registro de 245 Parlamentares no painel ele-
presário Eduardo Gouveia, que já saiu na fre~te dos trônico.
acontecimentos, lançando no início deste mês, em O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi-
Goiânia, o programa de incremento de uma lavoura dência reitera o apelo do Deputado Odelmo Leão e
de arroz e de feijão, com cem hectares. Fomos infor- convoca todos os Srs. Parlamentares que se encon-
mados de que a primeira colheita, de trezentas tone- tram nas demais dependências da Casa para que se
ladas de arroz, deve ocorrer já em março, e a de fei- façam presentes em plenário, porque dentro de pou-
jão, mais cedo ainda, em janeiro. cos minutos, alcançado o quorum regimental, inicia-

São ações, como essas, Sr. Presidente e Srs. remos a Ordem do Dia.
Deputados, que nos levam a concluir que o Brasil, de O SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente, peço
uma forma ou de outra, é um país viável, capaz de a palavra pela ordem.
produzir benefícios aos seus filhos com a mesma O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
grandeza da sua importância no contexto da América, VExa. a palavra.
de forma a que se torne justo, humano e respeitado O SR. LEUR LOMANTO (PMDB - BA. Pela or-
por todo o mundo. demo Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, apelo

Era o que tinha a dizer. para os companheiros da bancada do PMDB no senti-
Muito obrigado. do de que acorram ao plenário, pois vamos votar ma-
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL _ BA. térias importantes. Está faltando pouco para atingir-

Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Deputado mos o quorum necessário ao início da Ordem do Dia.
Efraim Morais, como membro da Executiva do PFL, O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço a
partido ao qual V.Exa. também pertence, tenho muita palavra pela ordem.
satisfação de ver VExa. numa carreira em que, só O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
nesta Legislatura, já foi membro da Mesa, Secretário, VExa. a palavra.
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Legislatura, pois fiqueifestação derradeira nesta
como segundo suplente.

Agradeço ao povo da minha terra, Votuporanga,
a grande votação com que me honrou - mais de 24 mil
votos - para eu que permanecesse na Câmara Fede
ral, defendendo os interesses não só daquele Municí
pio, mas também da região de Araçatuba, São José do
Rio Preto, enfim de todo aquele noroeste paulista.

Agradeço também à categoria dos Agentes Fis
cais de Renda, à qual pertenço - e tenho procurado
defendê-Ia em todo o País nestes dois anos em que
estive cumprindo mandato nesta Casa -, o apoio à
minha candidatura. Aqui, tentei melhorar a vida não
só do povo paulista, mas de todo o povo brasileiro.

Sr. Presidente, lamentavelmente não consegui
mos aprovar o projeto que extinguiria a guerra fiscal,
que só prejudica o povo e o Estado brasileiro. Esse
projeto traria a pacificação das relações entre os
Estados e justiça tributária ao nosso País.

Saliento também o apoio que sempre tive por
parte dos colegas não só do PMDB, como também do
PDT, nesta Casa, partidos aos quais fui filiado.

Quero dizer da minha satisfação em poder ter
realizado, durante dois anos nesta Casa, trabalho
profícuo. Acredito ter cumprido, como Parlamentar,
papel em defesa do povo brasileiro.

Lutamos para que, nesta Casa, a representação
política fosse proporcional, com isso defendendo os
interesses daqueles cidadãos brasileiros, notada
mente os paulistas, hoje sub-representados. Apesar
de ter uma população bastante expressiva, o Estado
de São Paulo mantém número de Parlamentares in
suficiente ou desproporcional.

Quero agradecer a todos os que me confiaram
seu voto nas últimas eleições: em torno de 72 mil elei
tores, que acreditaram em nosso trabalho e determi
nação. Diria ainda que, mesmo não permanecendo
na Casa como Parlamentar, continuarei defendendo
os servidores públicos do Estado de São Paulo, o
povo paulista e, principalmente, o bem comum.

Sr. Presidente, por fim, quero parabenizar
VExa., paraibano que assume o cargo máximo desta
Casa. VExa. notabilizou os trabalhos da Câmara dos
Deputados com ações corretas e justas, para que
exercêssemos na plenitude nossas tarefas.

Parabéns, Sr. Presidente, e muito obrigado a to
dos os meus pares, que tanto me ajudaram nestes
dois anos de exercício parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Deputa
do João Eduardo, esta Presidência agradece a V.Exa.
os elogios e manifesta sua certeza de que VExa. está
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o SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo a
VExa., na condição de Presidente desta Casa, o me
lhor mandato possível, contando com a nossa colabo
ração. É merecida a sua colocação nessa cadeira e
na Presidência da Casa. Sucesso a V.Exa., Sr. Presi
dente!

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Muito
obrigado.

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, quero
reportar-me a um problema já do conhecimento deste
Plenário, de toda a Casa. Diz respeito a 461 famílias
que, de uma forma ou de outra, estão sob a nossa
responsabilidade, sob a responsabilidade de VExa.
enquanto Presidente, da Mesa Diretora e de todos os
Parlamentares. Trata-se da empresa de nome Planer,
que, como diz na minha terra, Minas Gerais, anoite
ceu e não amanheceu, desapareceu, levou o
vale-transporte, o tíquete-refeição, o décimo terceiro
salário e o salário do mês dos trabalhadores. Até ago
ra a Direção da Casa disse aos trabalhadores dessa
empresa que eles têm de procurar a Justiça. No lugar
da Planer, contrataram a Probank, outra empresa já
contratada pela Casa, que também vem causando
problemas atrás de problemas.

A Probank, que cuida dos trabalhadores da lim
peza das dependências desta Casa, também não
está pagando corretamente os salários e os direitos
dos trabalhadores, é uma empresa problemática. No
entanto, a Direção da Câmara dos Deputados optou
por contratá-Ia para tomar o lugar da Planer. Corno fi
carão os direitos trabalhistas, o Fundo de Garantia, o
salário desses trabalhadores? E a Direção da Casa
manda que eles procurem a Justiça...

Sr. Presidente, apelo para que VExa. e todos os
pares desta Casa se sensibilizem com o fato, porque
estamos assistindo novamente à velha máxima de
que a corda só arrebenta do lado mais fraco. A Justiça
não resolverá isso.

Tenho notícias de que, quando a Transbrasil fa
liu e vários Deputados que tinham crédito com essa
empresa aérea ficaram no prejuízo, a Casa encontrou
a solução de pagar-lhes.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre
Deputado, a Mesa tomará as providências cabíveis.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado João Eduardo Dado.

O SR. JOÃO EDUARDO DADO (Bloco/PDT 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, faço, neste momento, minha mani-
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dizendo apenas um até logo a esta Casa. O Estado de ção. Além disso, temos o dobro de alunos nos ensinos
São Paulo, com certeza, haverá de fazer com que médio e universitário. Dobramos o número, mas é
V.Exa. volte ao Parlamento, para que possa continuar preciso fazer muito mais, pois de cada dez adolescen-
defendendo todos os paulistas. tes apenas quatro estão matriculados. Entre os jo-

Desejo breve retorno a V.Exa. vens de 7 a 14 anos, o percentual é de 97%. Isso é
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta muito bom, porque a educação é a base de tudo.

Presidência informa às Sras. e aos Srs. Deputados E mais, Sr. Presidente: na área da agricultura, o
que faltam apenas cinco Parlamentares registrarem Governo resolveu todos os problemas. A agricultura
presença para que o quorum se complete. brasileira dá inveja à canadense e à norte-americana.

Convocamos todos os Srs. Parlamentares que S.Exa. acertou a dívida dos pequenos, médios e gran-
se encontram nas demais dependências desta Casa des agricultores e promoveu a reforma agrária. Não
para se fazerem presentes ao plenário e registrarem se tem notícia de um presidente que tenha distribuído
suas presenças, a fim de iniciarmos a Ordem do Dia. tanta terra neste País.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- Na economia, o Presidente estabeleceu os fun-
do a palavra ao Sr. Deputado Darcísio Perondi. damentos: fez a reforma cambial, a reforma fiscal e a

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem reforma monetária. Os fundamentos da economia es-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- tão pavimentados para o novo Presidente da Repúbli-
putados, nesta que deve ser uma das últimas sessões ca e para o novo Ministro da Fazenda.
da atual Legislatura, quero homenagear o Presidente É evidente que ainda há problemas. Não se re-
Fernando Henrique Cardoso. solveram todos em oito anos, mas o Presidente Fer-

S. Exa. marcou a história do Brasil, porque muito nando Henrique Cardoso entrega a Presidência tran-
trabalhou pelo País. Na semana passada, recebeu o qüilo e sereno. E S.Exa. fez tudo isso com a ajuda do
reconhecimento da ONU como o Presidente que mais Parlamento brasileiro.
investiu n~ área social, dentre tod~s os d?s paíse.s em Tenho muita esperança de que o novo Presiden-
desenvolvimento. Esse reconheCimento Intern~c~onal te não queira inventar a roda, porque o Brasil está no
d~smonta a tese de .s~us co.ntestadores no~ ultlmos rumo certo e precisa continuar nele. Ele pode não ser
OitO anos, de que tena investido apenas na area eco- o caminho neoliberal- com certeza não será - mas
nômica. que seja o certo. "

Duas mol~s mestras foram decisi~as para o su- O Presidente Fernando Henrique Cardoso en-
ce.sso. do Presidente Fernan_do H~nnq~e Cardoso. trega o País com a democracia forte e consolidada.
Pnmelro, acabou com o draga0 da mflaçao - na ver- " . . .
dade, não acabou, porque seu filhote ainda se mexe MUito ~b~lgado, Sr. Presidente da Repubhca. To-
-, um câncer que, todos os dias, feria de morte o po- dos os brasll?lros agradecem a V.Exa. por tudo que
bre e o assalariado. fez pelo BraSIl.

Em segundo lugar, soube organizar a área soci- O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se-
aI. Hoje, S.Exa. encerra o mandato com investimento guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
de 30 bilhões por ano nessa área. Ora, esse valor re- dos, o dia de hoje é muito especial para nós. Estamos
presenta um terço do PIB, um terço do Orçamento. nos despedindo desta Casa, chegando ao final de
Portanto, no que se refere à área social, o Presidente mais uma etapa de nossa vida. Nesses últimos dias,
Fernando Henrique mostrou como se trabalha. relembramos os momentos importantes que aqui vi-

Na área da saúde, S.Exa. implantou com força o vemos. Na verdade, temos muito a agradecerportudo
Sistema Único de Saúde. Hoje, os hospitais recebem que aqui passamos, pelas experiências adquiridas e
em dia. Cento e cinqüenta mil agentes de saúde visi- a todos os que, de alguma forma, conviveram conos-
tam os lares brasileiros. Trinta mil equipes do Progra- co nesses quatro mandatos.
ma Saúde da Família atendem a 75 milhões de pes - Nesses dezesseis anos, apresentamos centenas
soas, fazendo prevenção e cobertura de doenças. de proposições, mas nos sentimos contemplados por
Hoje, o Brasil possuí a melhor política de combate à esta Casa ter apreciado, nas Comissões, três iniciati-
AIDS do mundo, sem falar nos programas de vacina- vas fundamentais para o povo brasileiro: o Estatuto do
ção mundialmente elogiados. Idoso - PL n° 3.561, de 1997; o Estatuto da Igualdade

Em relação à educação, 10 milhões de crianças Racial- PL n° 3.198, de 2000, e o Estatuto da Pessoa
permanecem hoje nas escolas e recebemalimenta-PortadoradeDeficiência-PLno3.638.de 2000.
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Esperamos estar no Senado para aprovar essas 25 anos de sacerdócio de Monsenhor Joaquim Justi-
propostas, que representam verdadeiro combate às no Carreira, que se tem dedicado ao povo de Deus
discriminações contra o negro, o idoso e à pessoa em nosso Município desde sua ordenação presbiteri-
portadora de deficiência. Agradecemos aos Relatores ai, em 1977.
e Presidentes das Comissões que apreciaram essas Nascido em Santa Catarina da Serra, Leiria,
propostas e mantiveram a essência dos projetos, Portugal, em 24 de janeiro de 1950, Monsenhor Joa-
numa atitude de sensibilidade a essas populações quim Justino, ao se radicar em Jundiaí, lá realizou os
sofridas. estudos em conformidade com sua extraordinária vo-

É também com espírito de agradecimento que cação para servir a Deus.
ocupamos esta tribuna. Queremos externar, nos pou- Cursou filosofia na Faculdade Padre Anchieta,
cos minutos de que dispomos, nossa mais profunda em São Paulo, e fez Teologia na Pontifícia Universida-
gratidão a cada servidor da Casa. Aos funcionários da de Gregoriana, em Roma. Realizou Mestrado em Pro-
limpeza, pelos serviços prestados durante tantos blemas da Família, no período de 2000 a 2002, no
anos. São esses profissionais que deixam nosso am- Instituto da Família do Pontifício Ateneo Lateranense,
biente limpo e agradável, e nós devemos a todos eles na Itália.
o nosso mais profundo respeito. Por isso, Monsenhor Joaquim tem sido não so-

Lembramos aqui dos muitos momentos em que mente um legítimo representante da Igreja Católica,
necessitamos dos serviços médicos da Câmara dos conduzindo e orientando o rebanho de fiéis que se-
Deputados. Agradecemos a atenção, a segurança e o guem os mandamentos de Deus, pregando o amor, a
carinho a nós direcionados a esses profissionais, mé- solidariedade e a justiça; tem sido, acima de tudo, um
dicos e enfermeiros, que não medem esforços para grande aliado e defensor da família e de seus valores,
assegurar que nossa saúde seja preservada. trabalhando incansavelmente para preservá-Ia contra

Ao programa A Voz do Brasil, aos serviços do Jor- todas as influências negativas que, infelizmente, ca-
racterizam o mundo moderno.nal da Câmara, da Rádio Câmara e da TV Câmara

parabéns pelo profissionalismo, pela imparcialidade e Monsenhor Joaquim foi Vigário paroquial da Pa-
obrigado pelas oportunidades que tantas vezes tivemos róquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, Vigário
de usar esses veículos para externar nossas opiniões e Cooperador da Catedral de Nossa Senhora do Des-
levar nosso trabalho a tantos milhões de brasileiros. terro e Pároco da Igreja Catedral, todas em Jundiaí;

integra o Conselho Diocesano de Presbíteros e o Co-
Agradecemos também os serviços eficientes légio de Consultores; e coordena o Movimento de Va-

prestados pela Taquigrafia. A presteza e a fidelidade lorização Humana. Foi ainda Coordenador Diocesano
com que esses profissionais exercem suas atividades do Curso de filosofia do Seminário da Diocese e Rei-
sempre nos deixaram tranqüilos em todas as nossas tor do Seminário Teológico, no período de 1980 a
manifestações. 1992, e assessor eclesiástico das Pastorais Carcerá-

Aos servidores da Segurança transmitimos nos- ria e da Mulher.
so mais profundo respeito. Durante esses anos, algu- Daí o entusiasmo e a emoção com que faço o
mas vezes tivemos incidentes que fazem parte do presente registro nos Anais da Casa, mencionando
processo democrático. Nessas ocasiões, esses pro- tão-somente alguns traços do trabalho e do currículo
fissionais cumpriram seu dever, e nós, como legítimos de Monsenhor Joaquim, cuja dedicação à população
representantes do povo, exercemos o mandato que o de Jundiaí e da região assume grande significado, pe-
povo nos delegou. los exemplos que semeia e pela profunda esperança

Enfim, Sr. Presidente, agradecemos a todos os que renova com sua palavra de fé e sua obra em favor
que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que sempre da dignidade humana.
nossa presença nesta Casa fosse digna do povo bra- Compartilho com todos os jundiaienses a ale-
sileiro. Deixamos nossas mais sinceras saudações de gria e a emoção desses 25 anos de sacerdócio de
Boas Festas a todos e que possamos ter um Brasil re- Monsenhor Joaquim e formulo votos para que ele, re-
almente diferente a partir do próximo ano. cebendo sempre as bênçãos de Deus, continue a

Era o que tinha a dizer. abençoar o nosso povo, com seu trabalho, sua dedi-
O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronun- cação e seu amor ao próximo.

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Muito obrigado.
Deputados, há alguns dias comemoram-se em Jundi- O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pronun-
aí e em toda a região que represento nesta Casa os cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

--------"'-".."~..._'''-".....,,._.
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Deputados, recentemente a revista ISTOÉ publicou a do pela Justiça Eleitoral, cabendo, assim, à popula-
matéria intitulada Crescimento Indesejado, na edição ção o direito de decisão.
n° 1.731, que relata a criação desordenada de Muni- A Constituição Federal transfere as questões
cípios no Brasil. Gostaria de informar que tramita nes- municipais para lei complementar estadual no sentido
ta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 273, de de disciplinar o assunto, mas isso deu margem a que
2001 , de minha autoria, que obriga a apresentação e se começassem inúmeros abusos, principalmente no
a publicação de estudos de viabilidade municipal tocante ao surgimento indiscriminado de novos Muni-
quando se pretender criar, incorporar, fundir ou des- cípios sem a mínima condição de custear sua própria
membrar Municípios, conforme determina o art. 18 da manutenção. A partir daí, veio a Emenda Constitucio-
Constituição Federal. nal n° 15, de 12 de setembro de 1996, que passou a

Há algum tempo já vinha realizando estudos em submeter a criação, incorporação, fusão e desmem-
cima do que reza a Constituição de 1988 nesse quesi- bramento de Municípios à observância de prazo defi-
to e isso me despertou para a necessidade de colo- nido em lei complementar federal e à apresentação e
carmos ordem nesse processo, até porque não sou publicação de estudos de viabilidade.
contrário à criação de mais Municípios, mas não é Assim, Sr. Presidente, quero deixar claro que a
possível aceitar a banalização do que vem ocorrendo, proposta quer acabar com essa moda de dividir ou
como bem comprova a matéria que aponta um cresci- criar Municípios de forma inadvertida. Por isso, nada
mento de 23,8% no número de cidades em apenas mais justo que sejam observados critérios disciplina-
dez anos. res por meio de estudos de viabilidade.

De acordo com a proposta, será preciso que o Em meu Estado, Mato Grosso, por exemplo, re-
estudo seja divulgado no prazo máximo de sessenta centemente houve um Deputado Estadual que quis
dias e deverá obedecer, imprescindivelmente, ao exi- desmembrar a Capital, Cuiabá, criando um novo Muni-
gido nos seguintes itens: população total estimada cípio, sem que houvesse nenhum debate a respeito e
nunca inferior a 5 mil habitantes, aferida por censo do nenhuma avaliação das questões fiscais e tributárias,
IBGE; centro urbano já constituído e sede-distrito de infra-estrutura e socioeconômicas. E, de forma deli-
com, no mínimo, duzentas edificações e mais de mil berada, a população não é informada sobre a real di-
habitantes e existência na área delimitada para o mensão do que seria dividir uma cidade, criando outra.
n~vo Município de ~dificaç~esem ?on_dições que per- Em suma, acredito que o referido projeto venha
mltar:n ~ adequada Instala~~??OS orgaos de segura~- estancar essa proliferação indesejada de Municípios
ça pubhc~ ~ do P<:der Judlclano, bem como da :re!el- e que todo processo de surgimento de cidades passe
tura Municipal, Camara de Vereadores e dos orgaos a vigorar de forma racional.
municipais executores das funções de educação e E t' h d'

.d C d . . . - f" ra o que In a a Izer.sau e. ontu o, os cntenos nao Icam por ai, porque
terá que haver ainda a comprovação de que o Municí- O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Pro-
pio irá dispor de recursos que lhe assegurem equilí- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
brio econômico-financeiro, de acordo com balanços Srs. Deputados, nos últimos dias, a imprensa brasilei-
que contenham estimativas de receitas e despesas ra tem levado ao público a informação de que o Presi-
orçamentárias. Caso se trate de desmembramento, dente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende pro-
este não poderá acarretar desequilíbrio econômico-fi- mover reforma na legislação trabalhista, chegando
nanceiro da área remanescente. A Assembléia Legis- até a admitir a extinção da Consolidação das Leis do
lativa de cada Estado ficará encarregada de checar o Trabalho (CLT).
preenchimento dos requisitos. Foi com alguma surpresa e grande dose de in-

Os estudos de viabilidade municipal terão ainda dignação que recebemos tal notícia, não por não con-
que ser divulgados por, no mínimo, três dias consecu- cordarmos com a necessidade de urgente moderni-
tivos no Diário Oficial, para eventual anulação de qua- zação das normas trabalhistas brasileiras como for-
isquer dos dados neles contidos, sendo que qualquer ma de combater a informalidade e estimular a gera-
cidadão poderá constestá-Ios nessa fase, tendo para ção de empregos.
isso prazo de quinze dias, assim como os formulado- Muito pelo contrário, até porque sempre acredi-
res dos estudos terão o mesmo prazo para dar as de- tamos que estar ao lado do trabalhador é defender a
vidas explicações. Se o estudo tiver comprovado via- geração de empregos e de renda e não interesses
bilidade, a Assembléia Legislativa marcará, por meio corporativistas que só beneficiam uns poucos em sa-
de decreto legislativo, um plebiscito, que será realiza- crifício da maioria.



Fica claro que durante os últimos vinte anos o
Partido dos Trabalhadores exercitou a mais pura e in
fame demagogia, associando-se a interesses corpo
rativistas que agora no Governo terá que enfrentar.

Neste momento, ao assumir as responsabilida
des de governo, o PT e seus Parlamentares apostam
na falta de memória da população para tentar "apa
gar" o que vinham fazendo até aqui. Só que o povo
brasileiro está politicamente amadurecido e saberá
cobrar essas posições num futuro bem próximo.

Da nossa parte, temos a consciência tranqüila e
a coerência política intacta.

Nos dezesseis anos que cumprimos mandato
nesta Casa, sempre tivemos posições claras, muitas
vezes enfrentando a incompreensão e os ataques de
determinados segmentos que tinham seus interesses
contrariados.

Sempre tivemos convicção de que somente
com medidas como a redução dos encargos sociais
que recaem sobre a folha de pagamento está se de
fendendo a geração de empregos e a garantia de tra
balho para todos.

Afinal, atualmente, por conta do alto custo dos
encargos e o temor de ter que pagar indenizações de
alto vulto, grande parte dos empresários deixa de
contratar, mesmo quando precisa.

Por conta da burocracia e dos altos encargos,
mais de 30 milhões de brasileiros estão condenados
a não ter qualquer direito à aposentadoria e a outros
benefícios sociais, por estarem jogados no mercado
informal de trabalho, sem carteira assinada ou qual
quer garantia.

Somente a redução dos encargos cobrados so
bre a folha de pagamento e dos entraves burocráticos
pode facilitar e permitir a abertura de novas vagas de
trabalho e a incorporação desse imenso contingente
hoje no mercado informal.

É nesse sentido que continuaremos a atuar nes
ta Casa, sem nunca deixar de cobrar a coerência polí
tica daqueles que se auto-intitulavam defensores dos
trabalhadores e, numa guinada surpreendente, ao
chegarem ao poder, parecem estar se transformando
em algozes desses mesmos trabalhadores.

É importante que esse tipo de episódio sirva de
lição para a classe política brasileira, a fim de fazer
com que aqueles que se utilizam de demagogia bara
ta para enganar o eleitor não passem impunes.
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O que nos causou surpresa é que eu, como ou- maça nessa discussão, admitindo não haver recursos
tros Parlamentares desta Casa, sofri durante a última para um reajuste além daquele que já estava previsto.
disputa eleitoral campanha difamatória insidiosa por
parte de políticos do PT e de outros partidos e organi
zações ligadas ao Governo ele~o.

Com o claro e inconfessável intuito de confundir
e manipular a opinião pública, os candidatos do PT
passaram toda a campanha eleitoral difundindo infor
mações mentirosas e acusando os Deputados que
votaram a favor da proposta de flexibilização da CLT
de serem "traidores do povo". Tanto é verdade que a
Procuradoria Parlamentar da Câmara Federal, res
ponsável regimentalmente pela defesa da imagem e
da honra da Casa e de seus membros, encaminhou
representação ao Ministério Público Federal contra a
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e outras pes
soas envolvidas na divulgação de informações distor
cidas sobre a atuação de Deputados nas votações da
proposta de flexibilização da CLT.

Com a representação encaminhada pelo Procu
rador Parlamentar, Deputado Ricardo Izar, tanto a
CUT quanto os candidatos que divulgaram essas in
formações deturpadas devem ser responsabilizados
criminalmente.

Do Paraná vão ser citados os Deputados do PT
Irineu Colombo e Jorge Samek; do PPS, Fernando
Giacobo e o ex-candidato e sindicalista Sérgio Butka,
além do Deputado Federal José Borba, do PMDB.

Agora, depois de passar toda a campanha agre
dindo e acusando adversários, o PT - desta vez no
Governo - admite não só a necessidade de flexibiliza
ção' mas vai mais longe ainda e encampa tese que
sempre foi defendida por nós, de extinção da CLT, le
gislação retrógrada e atrasada, datada do período
fascista.

Gostaríamos de saber, então, como vão votar
aqueles Deputados do PT que, como candidatos,
acusavam os Parlamentares favoráveis à moderniza
ção da legislação brasileira de estarem contra os dire
itos dos trabalhadores.

Nós e todo o povo brasileiro estamos ansiosos
para descobrir qual o PT de verdade: o da campanha
eleitoral, que mentia para prejudicar os adversários,
ou esse que agora, ao chegar ao Governo, encampa
teses muitas vezes impopulares e que até então o
partido rejeitava, como manter a alíquota de 27,5%
do Imposto de Renda, extinguir a CLT e defender a
extinção da contribuição sindical obrigatória.

O mesmo PT que acusava os Governos anterio
res de não aumentarem o salário mínimo por falta de
vontade política, agora tenta jogar uma cortina de fu-
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O melhor instrumento para isso é o próprio voto. jornal nascer, gerar emprego, informar o público e
E é com ele que o eleitor brasileiro irá, paulatinamen- resgatar a cidadania de seus leitores. No momento
te, varrendo da política aqueles que se aproveitam da em que o mercado profissional vem sofrendo ajustes
boa fé de nosso povo apenas para satisfazer sua que quase sempre resultam em demissões ou cortes
sede de poder. sumários, é digno de louvor ressaltar e registrar que O

Com a segurança de quem sempre tomou posi- Tempo inicia o seu sétimo ano de vida com projetos
ções claras, muitas vezes contrariando interesses de expansão, reafirmando seu compromisso com a
corporativas, com a certeza de estar defendendo o democracia, a cidadania e a pluralidade.
bem comum da maioria, com independência e coe- Todos os homens e mulheres de boa vontade,
rência, estaremos ao lado da verdade e da justiça independentemente de suas concepções religiosas,
para fazer do Brasil um país melhor e mais digno para posições ideológicas e idiossincrasias pessoais, de-
todos os seus filhos. vem se encher de júbilo ao ver um veículo de comuni-

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di- cação, ainda mais de comunicação impressa, flores-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz cer e sobreviver levando no dia-a-dia a informação e a
do Brasil. formação que marcam indelevelmente um povo e for-

Muito obrigado jam uma Nação.
O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Pronun- Vida longa ao jornal O Tempo. Parabéns aos

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. seus diretores, funcionários e, principalmente, leito-
Deputados, estou encerrando meu terceiro mandato res, que o dignificam ao prestigiá-lo elou sustentá-lo a
legislativo nesta Casa. Por doze anos - com um breve cada edição.
interregno em que assumi a Secretaria de Estado de Muito obrigado.
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro-
Minas Gerais - procurei cumprir a vontade popular nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
que me outorgou, pelo sufrágio universal, três man- Srs. Deputados, quero associar-me ao pesar de toda
datos parlamentares. a Câmara Federal pelo falecimento do jurista Evandro

Neste período, procurei assumir minhas novas Lins e Silva. Junto a minha voz de profunda conster-
atribuições políticas e constitucionais sem perder de nação pelo desaparecimento desse notável brasilei-
vista minha origem de padre-operário, de liderança ro, combatente intimorato dos ideais democráticos e
comunitária, de ativista político, de professor e, princi- constante defensor das liberdades públicas. Sua mor-
palmente, minha atividade jornalística, permeada pe- te abriu uma lacuna impreenchível no cenário da vida
los meus estudos de filosofia e teologia. jurídica do País, eis que foi ele, sem dúvida, um dos

E é como jornalista que uso, hoje, esta tribuna construtores desse grande edifício em que se assen-
para deixar registrado nos Anais desta Casa meus ta hoje o Estado de Direito e se abriga a consciência
cumprimentos públicos pela passagem de mais um liberal de nosso povo.
aniversário de fundação do jornal mineiro O Tempo. Apraz-me acentuar que foi Evandro Lins e Silva
Tendo à frente o idealismo e o espírito empreendedor quem substituiu na Academia Brasileira de Letras o
de meu amigo e colega Parlamentar, Vittorio Medioli, meu conterrâneo Bernardes É.lis, único filho de Goiás
o jornal chegou às bancas mineiras no dia 21 de no- a ocupar uma cadeira, até o momento, no prestigioso
vembro de 1996. Desde então, nós, mineiros, temos sodalício. Em seu discurso de posse, ele acentuou o
uma alternativa lúcida, coerente e combativa, o que caráter regionalista da obra do escritor goiano, mos-
em muito vem contribuindo para o fortalecimento de trando sobretudo o seu entranhado amor à terra natal
Minas diante das outras Unidades da Federação. e as características do homem sertanejo, vivendo na

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares sou sofreguidão da miséria e lutando contra as injustiças
colunista e colaborador semanal deste jornal. Em to- do capitalismo selvagem.
das as ocasiões não tive qualquer tipo de censura, De ponto de vista ideológico muito próximo das
admoestação, sugestão ou palpite sobre o que escre- convicções de Bernardo Élis, o jurista Evandro Lins e
veria. Falei de Lula, de Itamar, dos sem-terra, da defe- Silva teve oportunidade de analisar a produção literá-
sa do meio ambiente, dos pobres e dos excluídos. E ria do autor de O Tronco e de Veranico de Janeiro,
minha voz, através das páginas deste jornal, pôde mostrando em sucessivas afirmações o quanto este
ecoar livremente pelos quatro cantos de Minas. retratou com nitidez a vida do homem rural. Alinhou

Na condição de professor de comunicação e jor- com muita justeza a obra do escritor goiano à estirpe
nalista, envaidece-me profundamente ver um novo de José Américo de Almeida, Afonso Arinos, Valdomi-
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ro Silveira e Hugo de Carvalho Ramos, que souberam
também focalizar com absoluta liberdade o nosso
sertão face à realidade nacional.

Devo acrescentar que Bernardo Élis, regionalis
ta por excelência, fez em Goiás o que Mário Palmério
e Guimarães Rosa conseguiram, isto é, fotografar a
vida do sertanejo de Minas Gerais, compondo uma
obra que se incorporou definitivamente na história da
literatura pátria. O escritor goiano tratou de revelar o
que, no interior de nosso País, sucede dia a dia com a
exploração do empregado rural, brutalmente excluído
da sociedade. E foi, com a publicação de seus livros,
guindado à Academia Brasileira de Letras, tendo hoje
seu acervo bibliográfico fazendo parte da Universida
de de Campinas, que o adquiriu recentemente da res
pectiva família.

Recordo também que um dos meus tios, irmão
do meu avô, Antônio Baptista Bittencourt, Deputado
Federal até 1930, representando o pequenino Estado
de Sergipe, participou com Evandro Lins e Silva de
remoráveis lutas forenses, inclusive em jornadas polí
ticas à época em que se deparou o Brasil com a outor
ga da Carta de 1937, pelo Presidente Getúlio Vargas.
No Congresso Federal da Ordem dos Advogados,
ambos se juntaram na batalha pela redemocratização
do País, clamando pelo retorno do império da lei e do
respeito às garantias individuais, afinal resultando na
promulgação da Constituição de 1946.

Além de jurista, ensaísta e poeta, Evandro Lins
e Silva, notável criminalista, foi um brasileiro que ob
teve a consagração de organismos internacionais, os
quais reconheceram o seu valor na freqüência com
que, no tribunal do júri ou fora dele, defendeu a liber
dade do cidadão e pugnou pela justiça. Ex-Ministro de
Estado e ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, é
muito ampla e longa a sua folha de serviços presta
dos à Nação, muito especialmente no período em que
presos políticos careciam de proteção da lei e luta
vam pela justiça social.

Junto a minha voz ao lamento de todos os brasi
leiros que, conhecendo a vida de Evandro Lins e Sil
va, vida que é uma lição de coragem e de vigor na luta
pelas liberdades fundamentais, viram com pesar o
seu desaparecimento. Estou certo, porém, de que as
gerações futuras hão de melhor homenagear a figura
desse notável compatrício nosso, a figura de um ho
mem que não se cansou de erguer o seu brado de
protesto contra a impunidade, a violência, o desamor
às instituições democráticas e a agressão aos mais
sagrados postulados da ordem legal, que se firma na
base do Direito e da justiça.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. GUILHERME MELO (Bloco/PPB - PI.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ao assumir o honroso manda
to de Deputado Federal para servir, ainda que por bre
ves dias, o povo do meu Estado, gostaria, em primeiro
lugar, de agradecer a oportunidade que me foi dada
pelo amigo Heráclito Fortes, que neste período conti
nuará seu trabalho em prol do povo piauiense, como
Secretário de Estado da Defesa Civil e, em seguida,
como Senador da República, pela vontade do povo do
Piauí - que, aliás, o elegeu como o Senador mais vo
tado da história política do nosso Estado.

Minha responsabilidade aumenta a cada dia,
seja como Secretário de Estado, Chefe da Casa Civil
do Governo Hugo Napoleão, Deputado Estadual
Constituinte, Vice-Governador, Governador do povo
do Piauí ou, mais recentemente, como presidente da
COHAB-PI. E, agora, nesta Casa, ainda mais, ao sen
tar-me com tão seleta plêiade de homens públicos, da
qual participaram, em outros tempos, meu avô, Mati
as Olímpio, meu pai, João Mendes Olímpio, além de
Lucídio Portella, Hugo Napoleão, Severo Eulálio, Cel
so Barros e outros ilustres representantes do nosso
Estado.

Sei que me faltará tempo para prosseguir esta li
nhagem, mas quero dizer que, ainda que seja curta
minha passagem nesta Casa, farei o que estiver ao
meu alcance para honrar o Piauí que, nesta ou em ou
tras ocasiões, sempre poderá contar com minha atua
ção em favor do seu sofrido povo.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PPB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, faço uso desta tribuna para trazer ao
conhecimento desta ilustre Casa as irregularidades
perpetradas pela Aracruz Celulose no Estado da Ba
hia, denunciadas por algumas ONGs e publicadas no
jornal A Tarde, de 17 de dezembro de 2002.

Sob a desculpa de políticas de fomento agrícola,
essa companhia está plantando eucaliptos no entor
no do Parque Nacional do Descobrimento, em aberto
desrespeito à resolução do CONAMA de n° 13, a
qual, no seu art. 2°, prescreve que "num raio de 10 km
das Unidades de Conservação são proibidas quais
quer atividades que possam afetar o ecossistema, e
estas atividades terão que ser submetidas à autoriza
ção do órgão ambiental competente".

Essa infração está sendo denunciada pelas
ONGs Terra Viva e CEPEDES, bem como pelo Sindi
cato de Trabalhadores Rurais e pela Associação dos
Pequenos Produtores de Anjos da Paz e Riacho das
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Ostras, ficando assim patente que a lei está sendo fla- processo de desnacionalização de nossa indústria,
grantemente burlada. tomei, de imediato duas providências, a saber: solici-

Como se não bastasse esse acintoso delito, a tei uma audiência pública da Comissão de Trabalho,
Aracruz Celulose está exercendo um verdadeiro mo- de Administração e Serviço Público (CTASP) para de-
nopélio municipal, ao contratar cem motoristas mora- bater o assunto e sugerir medidas que pudessem diri-
dores de um só Município, em desrespeito aos profis- mir os graves problemas advindos daquela aquisição
sionais de Municípios vizinhos, onde também há e ocupei a tribuna para externar os meus temores em
plantações. relação ao assunto.

Com eixo numa política extrativista, a Aracruz Naquela oportunidade, preocupava-me o fato
Celulose, embora contribua para o desenvolvimento de o presidente da Nestlé no Brasil, Ivan Zurita, anun-
dos Municípios onde tem suas plantações, chega ao ciar que a manutenção dos empregos na Garoto esta-
cúmulo de não recolher o ISS de seus fomentados, ria condicionada à qualificação e à produtividade dos
em Municípios de sua área de atuação, como é o funcionários, já que em um mundo globalizado a qua-
caso do Município de Prado. lidade e o profissionalismo são as garantias de em-

Desejo informar aos meus nobres pares que solici- prego, quando sabemos que esta não é exatamente a
tarei a constituição de uma Comissão Externa para avali- realidade, pois se assim fosse os Estados Unidos, a
ar os danos causados aos ecossistemas dos Municípios maior nação da face da terra, não precisariam criar
abrangidos pelas plantações da Aracruz Celulose. barreiras ao aço produzido no Brasil- um país de Ter-

Reunido com lideranças locais, estive pessoal- ceiro Mundo - para proteger os empregos em sua
mente na área e, na ocasião, fui solidário à preocupa- ineficiente indústria siderúrgica.
ção daquelas comunidades, que vêem o crescimento E esta preocupação era tanto maior pelo fato de
desordenado e contínuo da plantação de eucaliptos o Brasil ter perdido três milhões de empregos formais
executada pela Aracruz como um perigo crescente, ao longo dos anos 90; o desemprego hoje crescer
pois, em breve, não restará nenhuma área para a mais para as pessoas com faixa etária acima de 40
agricultura e a pecuária naquela região. anos; a economia informal já não conseguir absorver,

Desejo salientar que a monocultura da planta- como no passado, os que perdem os seus postos de
ção de eucaliptos, como principal e quase total ativi- trabalho formal; e em treze anos o País ter saltado da
dade agroindustrial, é , além de antieconômica, um décima terceira para a terceira colocação entre os
fator de expulsão de pequenos agricultores de suas que mais acumulam habitantes desempregados, num
glebas, de onde tiram seu sustento. universo de 141 nações de todo o mundo, segundo

Quero, pois, fazer presente meu desagravo di- dados oficiais do IBGE.
ante desses delitos, quer pelo menosprezo à legisla- Eu sustentava, ainda, ser imperioso que as au-
ção vigente, quer pelo perigo que representa a plan - toridades públicas tivessem redobrados zelos ao exa-
tação globalizante de eucaliptos, inibindo a agricultu- minar todo o processo de aquisição da Garoto pela
ra e a pecuária regionais, quer, enfim, pelo fato de que Nestlé, para não apenas, como destacado pelo Se-
aquela companhia contribui com uma mínima parcela cretário de Acompanhamento Econômico, Claudio
sua para o desenvolvimento das Prefeituras onde Considera, verificar "se não há uma concentração
planta seus eucaliptos. muito grande, se não haverá barreiras à entrada de

Era o que tinha a dizer. concorrentes, se há ganhos na eficiência da produ-
O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Pronuncia çãd', mas, fundamentalmente, para impedir que ela

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- se faça em prejuízo de produtores, de fornecedores
putados, em março do corrente ano, preocupado com de insumos, de distribuidores, de consumidores e, em
o noticiário da imprensa que dava conta da aquisição especial, dos atuais empregados das duas empresas
da Chocolates Garoto, empresa genuinamente nacio- envolvidas naquela transação.
nal, fundada em 1929, em Vila Velha, no Espírito San- Eu também considerava recomendável que se
to, pela multinacional suíça Nestlé, que, segundo a re- examinasse minuciosamente como vinham se dando
vista Veja, vinha comprando uma nova empresa a as aquisições da Nestlé no mundo inteiro, pois como
cada quinze dias, e sobretudo diante dos protestos denunciado pelo Deputado Max Mauro, em discurso
que vinham surgindo contra aquela transação pelo nesta Casa, o histórico da Nestlé mostrava que ela
fato de ela poder gerar a concentração do setor, ense- costumava proceder à desativação do parque fabril
jar o aumento de preços, a extinção de marcas e a re- adquirido, transferindo a produção para outras unida-
dução de postos de trabalho e acelerar ainda mais o des, fato inclusive confirmado pelo recente fechamen-



56388 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

to de uma fábrica de biscoitos em São Paulo, com a colates, que perderiam poder de barganha na aquisi-
demissão de 900 empregados. ção de insumo básico para a sua atividade.

Além do mais, o SINDIALlMENTAÇÃO destaca- Outra importante conclusão a que chega a Se-
va que "desde 1988 a Nestlé vem adquirindo unida- cretaria de Direito Econômico é que é muito difícil a
des fabris em cerca de 18países, sendo que na Tche- entrada de um novo competidor neste mercado de
colosváquia e na Hungria as fábricas adquiridas fo- chocolates que seja capaz de contestar o poder de
ram fechadas imediatamente, causando prejuízos mercado da Nestlé, a curto e médio prazos, tendo em
econômicos e sociais a esses países". vista as várias barreiras à entrada que o novo compe-

O fato é que após uma profunda análise das in- tidor deverá enfrentar, como necessidade de monta-
formações contidas no processo e realizar diligências gem de uma rede de distribuição eficiente, fidelidade
com vários concorrentes e clientes das empresas, no à marca e investimentos iniciais elevados para cons-
último dia 11 de dezembro, a Secretaria de Direito trução de unidade fabril.
Econômico proferiu sua decisão, concluindo que a É muito importante observar que, conforme a
compra da Garoto pela Nestlé tem o efeito de gerar Secretaria, várias outras empresas de grande porte
elevadas concentrações no mercado de chocolates, participaram do processo de aquisição da Garoto.
podendo levar a Nestlé a uma situação de monopólio, Assim sendo, existem no mercado compradores po-
o que causaria graves danos aos consumidores e ao tenciais dispostos a adquirir a empresa, inclusive com
mercado. menor risco de demissões em massa, que podem ser

Nos termos da nota técnica da Secretaria de Di- causadas pelo fechamento da fábrica da Garoto em
reito Econômico, a compra da Garoto pela Nestlé tem Vila Velha, Espírito Santo.
o poder de gerar elevadas concentrações no mercado A Secretaria, ao fim, entendeu que a concretiza-
de chocolates, principalmente no que diz respeito ao ção da operação, ocorrida em fevereiro deste ano,
mercado dos chamados chocolates para consumo gera efeitos anticompetitivos manifestos, podendo im-
imediato (bombons avulsos e os pequenos tabletes), por graves prejuízos aos consumidores e ao merca-
caixas de bombons, ovos de páscoa e os tabletes do, bem como poderá gerar demissões em massa
grandes, sendo que a participação de mercado da tanto na fábrica da Garoto no Espírito Santo quanto
nova empresa pode chegar a 63%, 66%, 34% e 76%, na fábrica da Nestlé em São Paulo.
respectivamente. É louvável e merece apoio a manifestação técni-

A Secretaria concluiu, ainda, que a concentra- ca e séria da Secretaria de Direito Econômico, que
ção poderá gerar, inclusive, uma verdadeira situação identificou claramente os prejuízos que a compra da
de monopólio, principalmente quanto às coberturas Garoto pela Nestlé pode causar aos consumidores e
de chocolates líquidas, uma vez que somente as duas ao mercado em geral, caso o CADE venha a aprovar
empresas, Nestlé e Garoto, fabricam tal produto, utili- integralmente esta compra.
zado como insumo básico para todas as inúmeras Vejo, pois, que não eram infundadas as minhas
empresas fabricantes de chocolates artesanais, entre preocupações e dos companheiros que nesta Casa
outras. As empresas, neste caso, chegariam a deter pediram um exame mais acurado da referida aquisi-
100% de participação! ção, não só para resguardar a concorrência e os direi-

A Secretaria concluiu, ademais, que se a opera- tos dos consumidores, mas, sobretudo, para preser-
ção for aprovada, a empresa fusionada poderá exer- var os postos de trabalho existentes.
cer seu poder de mercado aumentando o preço de Era o que tinha a dizer.
seus produtos em um curto espaço de tempo, dado O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pronun-
que a maioria dos consumidores ou aceitará pagar o cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
preço mais elevado ou migrará para outros produtos Deputados, venho a esta tribuna para informar aos
da própria empresa, pelo fato de deter marcas que colegas que tive a honra de acompanhar a sessão da
são a primeira e a segunda escolha dos consumido- Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que
res (exemplo: caixa de bombom das marcas Nestlé e ontem sabatinou o futuro Presidente do Banco Cen-
Garoto) e pelo amplo porta-fólio de produtos que pas- trai, meu conterrâneo e amigo Henrique de Campos
sou a deter. Meirelles.

Por tais razões, a Secretaria entendeu que os Sr. Presidente, a escolha feita pelo Presidente
consumidores poderão sofrer graves prejuízos caso a Luiz Inácio Lula da Silva não poderia ter sido melhor.
operação seja aprovada, seja através da elevação de Henrique Meirelles é um goiano de valor, que na ju-
preços, seja aos compradores de coberturas de cho- ventude teve de deixar a sua terra natal em busca de
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dias melhores. Quantos de nós um dia tivemos que Goiano de Anápolis, Henrique é hoje um dos
mudar do campo para a cidade no anseio de crescer mais consagrados executivos da atualidade. Foi ele~o
na vida, de conquistar novos horizontes? Deputado Federal por Goiás com mais de 183 mil vo-

Posso assegurar, Sr. Presidente, que Henrique tos, considerada uma votação espetacular em sua
Meirelles é um nome que agrega valores à adminis- primeira disputa de cargo eletivo.
tração pública brasileira. Na iniciativa privada, como Muitos podem estar pensando: como pode al-
financista, desempenhou uma carreira brilhante, de- guém renunciar ao mandato de Deputado Federal
pois de uma exitosa passagem pelo Banco do Brasil, para ser Presidente do Banco Central, um cargo de
de onde saiu para comandar então o Banco de Bos- futuro extremamente incerto? Como bem disse, Hen-
ton no Brasil. Henrique teve sua competência reco- rique Meirelles não teme riscos pessoais. Segundo
nhecida, tendo sido chamado para ocupar a presidên- ele, o que pesou foi o sentimento de que é possível fa-
cia mundial da instituição. zer mais não só por Goiás, mas pelo Brasil. Alguns

A escolha de Meirelles é um sinal positivo de podem concordar, outros não, mas, para isso, ele vai
que o futuro Governo tem compromisso com a auste- recorrer à experiência que acumulou ao longo de trin-
ridade fiscal, com a manutenção dos acordos firma- ta anos de carreira, quando pôde negociar com auto-
dos junto a instituições financeiras internacionais, ridades, entre elas Chefes de Estado de mais de 32
com o combate à inflação. O Presidente recorre a países.
quadros competentes para montar a futura equipe. E É preciso dizer ainda que, apesar de ter passa-
isso é um bom sinal. do alguns anos de sua vida fora de seu País, Henri-

Henrique Meirelles possui um dos currículos que nunca se desligou de sua gente. Rigorosamente
mais brilhantes da República brasileira. Passou a vida todas as suas férias eram passadas em Goiás, e era
inteira estudando como transformar planos em reali- comum convidar amigos para visitar seu local de tra-
dade. É considerado pelos que conhecem seu traba- balho nos Estados Unidos.
lho no mercado financeiro como um grande formador Henrique, corno um grande brasileiro, quer o
de equipes e um homem acostumado a apresentar Banco Central a favor da gente de seu País. Também
resultados. não se esquecerá de sua origem humilde, do povo que

Some-se a isso, Sr. Presidente, o fato de que, lhe garantiu formação acadêmica em escolas públicas.
para ser Presidente do BankBoston, Henrique Meirel- Basta lembrar que foi no tradicional Liceu de Goiânia,
les passou por rigorosa fiscalização de órgãos de in- uma escola pública, onde iniciou seus estudos, depois
teligência americanos, e nenhuma mácula em sua formando-se em engenharia pela Universidade de São
gestão foi encontrada pelo Federal Reserve (FED), o Paulo, além de ter feito mestrado na UFRJ e de tercur-
Banco Central americano. sado economia na escola de Harvard.

Para chegar à condição de Presidente Mundial Por isso, Srs. Deputados, o Brasil pode ficar
do BankBoston, Henrique venceu, pelo talento, qua - tranqüilo. A partir de 10 de janeiro, assume o comando
tro americanos. É um pioneiro. Foi o primeiro brasilei- do Banco Central um homem extremamente prepara-
ro a assumir a presidência de um banco estrangeiro do, que, em razão de sua vasta experiência profissio-
no Brasil e o primeiro estrangeiro a presidir um banco nal, pôde freqüentar os mais influentes centros de de-
americano de grande porte. Quando comandou o cisões do mundo.
Banco de Boston no Brasil, de 1984 a 1996, multipli- A escolha de Henrique Meirelles traz tranqüili-
cou por 45 os ativos do Banco. Depois de alçado à dade aos mercados. A sua trajetória profissional vito-
presidência da instituição, comandou a fusão do Bos- riosa, somada a uma enorme capacidade gerencial,
ton com o Fleet Financiai, passando a gerir um siste- serão fundamentais para abrir portas para o Brasil.
ma financeiro internacional com ativos de mais de É preciso dizer que de nada valeriam tais quali-
220 bilhões de dólares. dades se, por trás de um executivo brilhante, não esti-

Henrique Meirelles foi um dos pioneiros na im- vesse a figura de um homem honesto, de visão social,
plantação de teses sociais na iniciativa privada. Coor- preocupado em garantir melhores condições de vida
denou pessoalmente a criação de instituições vitorio- ao seu povo, com justiça social e liberdade de oportu-
sas, como o Projeto Travessia, que ainda hoje acolhe nidades.
meninos e meninas de rua em São Paulo. Elaborou Encerro, Sr. Presidente, recorrendo a uma frase
parcerias com o Poder Público para a revitalização de que Henrique Meirelles não se cansa de repetir: "Lide-
centros urbanos, como o Projeto Viva o Centro, em rar é transmitir um sonho. É preciso inspiraras pessoas
São Paulo. a chegar a posições em que elas ainda não estãd'.
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Muito obrigado.
O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, despeço-me hoje desta Casa, que
para mim significou experiência extraordinária de vi
vência democrática, de enfrentamento corajoso e
competente dos problemas com que o País se defron
ta na atualidade, sob a visão das diversas correntes
ideológicas e político-partidárias aqui representadas,
balizadas diuturnamente no crivo da opinião pública e
dos meios de comunicação social.

Quatro anos atrás, quando presidia a Federa
ção e o Centro das Indústrias do Estado de São Pau
lo, sob forte estímulo de amigos e companheiros em
presários, dirigentes e funcionários do SESI e do
SENAI, decidi candidatar-me a Deputado Federal
pelo Partido da Frente Liberal. Adotei como bandeira
trabalhar pelo crescimento econômico do País e uma
mais justa distribuição de renda, metas que sintetizei
no slogan Produção, Emprego e Educação, utilizado
na campanha, ao final da qual fui distinguido com ex
pressiva votação, vindo compor a bancada parlamen
tar paulista.

Ao longo deste quadriênio, aceitei, ao lado de
meus pares, o desafio de participar da discussão de
todos os grandes temas que mobilizaram a classe po
lítica e a sociedade brasileira. Pude exercitar os me
canismos legislativos e políticos do regime, imbuído
do intento único e ambicioso de construir o cenário de
desenvolvimento e justiça social por que tanto anseia
nosso povo, em torno do qual se reúnem os agentes
econômicos e todos os brasileiros.

A Câmara dos Deputados descortinou, aos
meus olhos uma nova visão das questões sociais e
econômicas que afligem todos nós.

Aqui, encontrei o foro sumamente relevante
onde se analisam as grandes questões nacionais.

Sem embargo desses e de tantos outros aspectos
realmente positivos que fundamentam nossas institui
ções democráticas e qualificam a prática político-parla
mentar, também localizei algumas distorções e deficiên
cias substanciais que reclamam urgente atenção corre
tiva, dentro e fora do Congresso Nacional.

Refiro-me, primeiramente, à dinâmica de funcio
namento das duas Casas do Poder Legislativo, em
cujo âmbito o raio de ação de cada Congressista se
apresenta bastante limitado, mormente em se tratan
do do encaminhamento e defesa de proposições até
sua votação final. De um lado, surge o controle quase
monopolista da agenda legislativa pela Mesa e pelo
Colégio de Líderes; de outro, os entraves e dilações
que caracterizam o processo legislativo, realmente ul-

trapassado e em descompasso com o ritmo que se
espera do processo decisório dos Parlamentos mo
dernos.

Creio, no mesmo passo, que o trabalho das Co
missões Técnicas devesse ser muito mais prestigia
do, sem ofuscar o plenário, deixando a este apenas
os momentos culminantes de debate e decisão sobre
questões consensualmente relevantes, para não ba
na�izaras sessões da Casa nem priorizar a promoção
pessoal junto à mídia.

Quando, em abril passado, anunciei minha deci
são de não postular novo mandato parlamentar, tive o
cuidado de também registrar o propósito de continuar
a dar minha contribuição na defesa das causas da in
dústria e do empresariado nacional no âmbito da ati
vidade sindical, como venho fazendo há mais de trinta
anos. Pretendo, pois, permanecer na militância parti
dária e na cena política, prosseguir nos esforços pela
modernização do Estado brasileiro e da economia de
mercado. Os desequilíbrios sociais comprometem o
autêntico desenvolvimento nacional. Crescer e distri
buir, este o binômio que pode fazer a diferença no
Brasil do século XXI.

O atual Governo frustrou a oportunidade históri
ca de realizar a reforma tributária, malogrando os tra
balhos da Comissão Especial da Reforma Tributária,
da qual tive a honra de participar.

Foi também motivo de grande decepção a
não-discussão e aprovação de uma reforma política
mais que necessária, postergando-se a discussão
sobre o parlamentarismo, a revisão dos critérios da
propaganda eleitoral gratuita, a introdução do voto
distrital misto, a fidelidade partidária para a autentici
dade das representações partidárias, a fixação de
cláusulas de barreira para o fim da promiscuidade
eleitoral através das legendas de aluguel e das coli
gações oportunistas.

Pretendo, como já afirmei, prosseguir trabalhan
do em defesa das idéias pelas quais propugnei desde
as origens de minha vida pública na FIESP e no
CIESP, permanecendo na militância partidária e na
representação da classe empresarial, na luta pela
modernização do Estado brasileiro e da nossa organi
zação sindical, em prol da continuidade e aceleração
das reformas estruturais que nos levem ao cresci
mento econômico sustentado e à redução das desi
gualdades sociais.

E continuarei lutando pelo chamado Sistema S,
em cujo conjunto destaco as atividades do SENAI,
instituição vitoriosa, presente na maioria dos Municí
pios brasileiros, que recentemente completou 60
anos, com mais de 33 milhões de trabalhadores for-



- o que concede incentivos fiscais para a capa
citação tecnológica e para a produção nacional de
materiais de defesa;

- o que altera o Programa Nacional de Apoio à
Cultura, estabelecendo medida de fomento à edição e
distribuição de obras impressas em caracteres braile,
de que tanto se ressentem os portadores de deficiên
cia visual.

Durante a atual sessão legislativa, apresentei
duas propostas de emenda à Constituição: uma que
busca excluir a incidência da CPMF no caso de opera-
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mados. Instituição que tem conseguido atualizar-se ções destinadas ao pagamento de tributos ou de con-
continuamente diante das demandas da Indústria, tribuições sociais; outra que dispõe sobre a criação da
propiciando permanente e ampla qualificação profis- Justiça Administrativa Fiscal, conferindo-lhe atributos
sional àqueles que nela trabalham. de autonomia e independência, ampla competência

Não posso deixar de referir-me também ao decisória e organização paritária, como expressão
SESI, por sua atuação junto ao trabalhador da Indús- abrangente das responsabilidades e limites do Fisco e
tria e sua família, voltando-se para áreas em que dos direitos e obrigações dos contribuintes.
sempre foi insuficiente a oferta de serviço, proporcio- Em matéria de iniciativa legislativa secundária,
nando-Ihes melhor qualidade de vida. exercitei amplamente o poder de emendamento das

Ressalto, por igual, a divulgação de minhas proposições, havendo contribuído para a apreciação
idéias e opiniões, externadas em numerosos artigos e o aperfeiçoamento de numerosas propostas de
veiculados pela imprensa nacional, tendo sempre por emenda à Constituição, medidas provisórias e proje-
foco os maiores desafios e os grandes temas que tos, valendo citar as que instituíram a responsabilida-
ocuparam a mídia em todo o País. de fiscal; o REFIS; as que alteraram a COFINS, a le-

Não posso deixar de mencionar minha atuação gislação do Imposto de Renda, das sociedades por
junto às Comissões Permanentes, a exemplo da Co- ações, dos desportos, a CPMF; as que estabelece-
missão de Constituição e Justiça e de Redação e da ram a não-cumulatividade na cobrança da contribui-
Comissão de Minas e Energia, e das Especiais da ção para os programas PIS e PASEP; e também as
Reforma Tributária, e da Responsabilidade Fiscal, proposições que criaram a Agência Nacional de
nas quais me dediquei ao exame e votação de matéri- Águas e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
as importantes que por ali tramitaram. Por derradeiro, no intuito de colaborar para o

A esse respeito, coube-me a relatoria de iniciati- aperfeiçoamento da iniciativa parlamentar no bojo
vas legislativas importantes, a exemplo do projeto de do processo decisório legislativo, ofereci à conside-
lei que pretendia criar exceção à exigência de presta- ração dos ilustres pares projetos de resolução, com
ção do Exame de Ordem, como condição para inscri- a finalidade de ampliar o prazo regimental de emen-
ção no quadro da OAB; da proposta que institui o Pla- damento das proposições e apreciação destas pelas
no Nacional de Hidrovias e daquele projeto cujo obje- Comissões, além de instituir Subcomissão de
tivo era proibir a privatização de usinas hidrelétricas Admissibilidade e de Adequação Financeira e Orça-
em todo o País. mentária como seções das Comissões de Constitui-

E t S
. t d . h t' ção e Justiça e de Redação e de Finanças e Tributa-n re o proJe os e mm a au ona, quero men-

cionar: ção, respectivamente.
Espero que esta propostas possam ser conside-

- o que exclui o salário-maternidade do teto de radas pelos Parlamentares da próxima Legislatura
benefícios previdenciários;

Honra-me destacar que, na série Os Cabeças
- o que redefine e aprimora os critérios das de- do Congresso Nacional, publicação do DIAP, sempre

duções permitidas no Imposto de Renda em razão de figurei entre os 100 Parlamentares mais influentes no
doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Poder Legislativo, nestes quatro anos de mandato.
Adolescente;

Ao cabo deste relato, num misto de emoção e
- o que altera o Código de Defesa do Consumi- racionalidade, à guisa de prestação de contas, guar-

dor, explicitando a aplicação do critério de multa de do a convicção de haver correspondido à confiança
2%; de minhas bases e correligionários e às expectativas

da sociedade como um todo. Por minhas opiniões, pa
lavras e votos, exerci, com independência e respon
sabilidade, com ética e dignidade, o mandato que me
foi conferido, sobretudo com a consciência de servir
aos superiores interesses nacionais.

Aos companheiros Parlamentares, que também
aqui não estarão na próxima legislatura, auguro que
os novos caminhos a percorrer sejam também de
constante afirmação e sucesso.

Aos que permanecem e aos novos eleitos, os
meus votos de que consigam avançar por entre as difi-



"Qualquer lugar
Pode ser ou não ser,
Servir ou não servir.
Mas, se há norte,
E rumo,
E luta,
E união,
E indignação,
E vontade de mudar,
Qualquer lugar é lugar ".

Pois que seja assim, na Universidade Federal
de Pernambuco, para onde voltarei para ocupar meu
ofício de professor, e na militância política, que me
acompanha deste as lutas clandestinas contra a dita
dura nos anos 60, e, que sei, jamais me largará, por
que corre em minhas veias o sangue dos que sempre
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culdades, sobrepujando os graves problemas e carênci- procuram, mesmo em espaços improváveis, a cons-
as que caracterizam as sociedades contemporâneas. trução de novos tempos.

Ao novo Governo da República, reavivamos a Esse desejo a arrastar-nos na aventura da políti-
esperança - compartilhada por 170 milhões de patrí- ca social é a força motriz das ações transformadoras.
cios - de que possa cumprir os compromissos funda- E ela não pertence ao campo da razão. A razão é ne-
mentais de campanha e colocar o Brasil à frente de cessária para organizar as coisas, para nos ajudar a
seu tempo. vencer os desafios e bem assentar nossos templos,

Agradeço aos companheiros de todos os esca- pontes e sonhos. Mas é no campo da emoção que se
lões da FIESP, CIESP, SESI, SENAI, IEL, SEBRAE e encontra a semente, a raiz, o começo.
presidentes das demais confederações. Pois bem, emoção não nos falta, ainda mais

Especial e emocionado reconhecimento à parti- agora que o povo brasileiro escolheu eleger um dos
cipação e ao apoio incondicional dos meus familiares seus, o retirante, o que tem na memória a dor do cam-
e amigos. ponês, a resistência orgulhosa do nordestino, sua po-

Muito obrigado. breza infame e sua força inquebrantável; e tem, na
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Pronuncia o vida construída, o embate operário, a organização no

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- chão da fábrica e o gosto especial, acre-doce da
putados, venho hoje a esta tribuna para despedir-me, construção da liberdade em tempos de chumbo. Pre-
como Parlamentar, desta Casa Legislativa. Venho destinado a ser em si a síntese de um povo que se le-
abraçar amigos e reafirmar compromissos. Não esta- vanta e transforma dor em esperança, sofrimento em
rei aqui na próxima Legislatura, que será tão fértil de construção do novo, esse Lula da Silva e a sua, a nos-
desafios, belos e extraordinários desafios, pois que sa, a vitória do povo é emoção pura.
estarão relacionados com o esforço nacional de Por sobre essa emoção, coloquemos a razão
transformar pacificamente o modelo socioeconômico do construtor e elaboremos a ponte para sairmos
vigente em um novo espaço de produção e vida, ca- desta margem e irmos para o lado de lá, onde mora o
paz de integrar à cidadania milhões de brasileiros futuro.
hoje marginalizados. Crescimento com distribuição de renda. Essa é

Ao não lograr reeleger-me, sinceramente la- a missão que o povo brasileiro nos delegou - a nós,
mento não poder estar aqui participando, nesta Casa, do PT, e a nossos aliados.
desse momento tão precioso da vida nacional. Ora, se essa é a nossa missão, temos de enten-

Mas minha lamentação fica por aí. Há muito o der que ela, entretanto, se encontra lá na outra mar-
que se fazer aonde quer que estejamos. Ousei redigir, gem do rio. O lado de cá, a margem direita, é o espaço
para enviar aos meus eleitores e amigos em cartão de do modelo concentrador, de velhas raízes e, em sua
boas festas, um poema que traduz este sentimento. versão contemporânea, gerido pelo Presidente FHC
Ele diz: à luz do paradigma neoliberal - quer ele goste ou não

do carimbo.

Do lado de lá, está o espaço de nossos compro
missos, de nossos desejos e vontades - o campo do
modelo nacional de desenvolvimento, integrado ao
mercado global a partir de nossos interesses internos
e lastreado na integração da população hoje excluída
não apenas do mercado mas, principalmente, do
acesso a serviços públicos de qualidade e da partici
pação política e social, chave da cidadania.

Entre as duas margens, o rio é profundo e de
águas revoltas, cheio de perigos. Iniciaremos o Go
verno do lado de cá, no campo minado dos nossos
adversários, não tenham dúvidas. E teremos de atra
vessar o rio, se quisermos nos encontrar conosco
mesmos.

Como atravessar a correnteza traiçoeira? Eis a
questão.

._---------_.....,.-,-_..__.
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A resposta que ouso sugerir é que , antes de do crescimento e distribuição de renda e construindo
qualquer coisa, temos de iniciar, imediatamente, a cidadania.
construção da ponte que nos levará a atravessar, sem Ao precisar com exatidão esses números, tere-
riscos, o perigoso rio. Se iniciarmos essa construção mos a dimensão de quanto esses recursos contribui-
e chamarmos à participação todos os que nos elege- riam para aumentar a taxa de crescimento do PIB.
ram e os que hoje nos apóiam, mesmo aqui, ainda Quanto mais aumentar o PIB, menor - em termos re-
neste território hostil, estaremos no rumo certo. lativos - será o peso do serviço da dívida sobre a pou-

Não podemos, portanto, ficar a administrar ape- pança nacional. E mais, tais ações não demandam
nas os problemas deste território que sempre nega- bens importados, logo, não pressionam o déficit de
mos. Temos, é verdade, que ir administrando o caos nossa balança comercial.
herdado desta margem falida, sim, mas ir construindo Pois bem, se tudo isso é necessário, será im-
a ponte. prescindível que os órgãos públicos - dos bancos de

E que ponte será essa? financiamento do desenvolvimento aos órgãos de
A ponte será formada pelo conjunto de ações planejamento e execução desses programas - sejam

imediatas que mobilizem a população para a nova formados por uma única equipe, no sentido de serem
construção; introduzam na economia, por meio de todos os homens e mulheres movidos pelo desejo, e
programas articulados, recursos públicos direciona- com a capacidade técnica necessária para a constru-
dos à criação de emprego e à melhoria na qualidade ção dessa extraordinária ponte para o futuro.

de vi?a da P?pulação, indutores, po~anto,. de um Quero dizer a vocês que continuaremos juntos,
creSCimento Ja dentro de um novo padrao de Integra- no sentido de sermos partícipes desse projeto.
ção social e distribuição de riqueza; canalizem recur- ,.
sos para a construção civil, nomeadamente a habita- Q~e.ro tam?em. re~lstrar que, ne~ses quatro
ção popular e a urbanização de áreas populares, prin- ano~, VIVI expene_nclas Importantes. Nao p~etendo

cipalmente o saneamento básico, bem como para o aqUi fazer p~es~aç?o de c<:>ntas. Esta tenho feito anu-
apoio à agricultura de base familiar e aos pequenos aimente e dlstnbUldo pub~l~am~n~e. Mas vale a p~na
negócios no campo e na cidade, principalmente os in- lemb~ar as luta~ pelo ,~Iano mlnlmo - tenho ~roJeto
tegrados ao Programa Fome Zero. de lei.que propoe pohtlca para sua re.cuper~çao p~o-

T' - d d . d' gresslva - e pelo emprego. Apresentei tambem proJe-
ais açoes po em e evem est~~ ap~la as e In- to de lei sobre desoneração da folha salarial e outro

tegradas a amplo programa de moblhzaçao cultural, b I't' d d - t 't' d' d d. so re po I Ica e re uçao au oma Ica a Jorna a e
centrado nos centros culturais e de esportes de que t b Ih 't' ., - "'do do
L I t t f I h d . t . ra a o, que perml iria a Incorporaçao peno Ica su a an o a ou na campan a e capaz e In egrar a , . , . .

'd d .. I t - I' beneficIos do progresso tecmco, sempre apropnadoscomum a e pnnclpa men e - mas nao exc uSlvamen- I 't I
te - os jovens, nas ações prioritárias aqui defendidas, pe o capl a .
pelas mãos da ação cultural conscientizadora. Devemos lembrar a vitoriosa luta pela correção

Os recursos têm de surgir, pois a ponte tem de da tabela do Imposto de Renda e da ainda inconclu-
ser iniciada imediatamente. É questão de vida ou sa luta pela extensão do SIMPLES para as empre-
morte. Mais ainda do que os recursos para honrar os sas de serviço. É importante recordar os esforços
compromissos financeiros, que não negamos, eles para garantir recursos orçamentários para o Progra-
devem ser disponibilizados. ma de Contenção de Encostas nos morros da região

E eles existem. Basta juntar, em programas arti- metropolitana do Recife e para a recuperação e a
culados, os recursos dos fundos constitucionais, do manutenção do patrimônio cultural do povo pernam-
FAT. e do .FGTS, mais os orçamentári<:>s e os oriund?s bucano. A atenção em defesa da manutenção de re-
de finanCiamentos externos, todos dIspersos em or- cursos dos fundos setoriais para o desenvolvimento
~ãos e progra~as administ!a~os segu~do a ó!ica do~ científico e tecnológico para o Nordeste; a defesa de
Interesses pohtlcos e economlcos locaiS de ohgarqul- SUDENE di' t . I. '- uma nova e e um p aneJamen o reglonaas antigas e novas em todas as regloes. Se essesre-. _
cursos forem direcionados nessa perspectiva, repre- engajado na transform~çao do ~ordeste em espaço
sentarão vários bilhões de reais que alavancam, de ponta do desenvolvimento, Integrador de toda a
como sabemos, o dobro de recursos privados. Dessa nossa gente, que afirme uma visão nova de desen-
forma, teremos iniciado, em nova direção, ações que volvimento regional, capaz de melhor dividir os re-
mobilizarão recursos importantes e antes dispersos, cursos públicos que subsidiam as regiões mais ricas
mobilizando a Nação, apontando para o futuro, geran- do País e de criar um espaço de prosperidade para o



Até qualquer lugar, construindo um Brasil melhor.
Obrigado.
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nosso povo, investindo na produção, nos pequenos do um feito histórico de rara oportunidade e extraor-
negócios rurais e urbanos, na irrigação de todos os dinária importância. Partido de base operária no
portes, no turismo em todas as latitudes e na urbani- centro dinâmico da economia, conquistou o campo
zação dos nossos espaços citadinos como forma de sindical dos funcionários públicos e poderia ter-se
gerar emprego pelo atendimento a direitos básicos à quedado nesses limites. Mas fez-se, no vácuo do
moradia, ao transporte, a um bairro drenado, limpo e quadro político nacional, interlocutor das aspira-
saneado. ções de todo o nosso povo. Afirmou-se pela discipli-

Além disso, lembro a defesa dos pescadores ar- na partidária, pela aplicação nas discussões, pelo
tesanais, em suas lutas pelo direito à terra e ao mar, respeito ao debate interno. Tenho visto com admira-
ao crédito justo e ao avanço técnico apropriado. A luta ção crescente o enfrentamento interno, o voto como
contra a venda do Velho Chico, encoberta pela privati- árbitro, a tese como guia, a disciplina partidária
zação da CHESF, que esta Casa, ouvindo o clamor como padrão.
social, soube evitar. Os embates a favor dos sem-terra Desse partido improvável nasceu a vitória de
nos sertões de Pernambuco. E a procura por recursos outubro, que se fez maior que o próprio PI. Que mais
no apoio ao desenvolvimento local. uma vez se supera e se coloca como construtor de

Cada uma dessas lutas e outras que tenhamos um pacto nacional que representa muito mais que o
projeto de viabilização de uma administração. Vem a

omitido marcou profundamente esses anos de minha ser a tentativa de realizar no País - tardiamente,
vida, engajado que estive no meu mandato parlamen- como sempre tem sido - a conclusão do ciclo das
tar federal. conquistas democráticas. Vamos realizar, o PT, os

Quero lembrar com satisfação o ano em que fui partidos aliados e a sociedade, sob a liderança de
titular na Comissão de Trabalho e dos amigos que dali Lula, a democratização social e econômica, sem a
conservo até hoje, e os três anos na Comissão de Fi- qual a democracia política torna-se embuste e meca-
nanças e Tributação, onde também fiz amigos que sei nismo de dominação.
que ficarão. Creio em tudo isso e duvido. Duvido porque os

Fui eleito pelo PSB. Filiei-me ao PPS por curto pe- perigos, os obstáculos são muitos. Os desvios estão a
ríodo e, em outubro de 2001, ingressei no Partido dos cada encruzilhada; e estas são muitas. Por isso, há de
Trabalhadores. Entendendo que o campo democrático e se acreditar e de se duvidar. A crença nos inspira. A

dúvida nos obriga. Nos obriga a estar atentos. Nada
popular e o da esquerda que aí se insere deve perrnane- mais nos prepara para vencer do que a possibilidade
cer unido e convergente em um só projeto nacional de da derrota.

desenvolvimento democrático, fiz essas travessias, sem- Assim me coloco, amigos e amigas. Com vontade
pre reservando para o espaço interno dos partidos em forte de continuar na luta. Estimulado pelos quase 57 mil
que estive as discussões e os embates de divergências. votos que tive, que fizeram minha votação crescer 40%
E procurei sempre fazer esses debates de forma. respei- em relação aos votos que tive em 1998. Pelos meus ele-
tosa, o que me permite, com alegria, registrar a manuten- itores, os que participaram diretamente, as lideranças
ção nas legendas por onde passei, até hoje, de amigos e de todos os quadrantes, dos Iíderes comunitários aos
até de eleitores. Gostaria de citar cada um, mas temo co- prefeitos, passando pelos milhares que nem sequer co-
meter alguma injustiça. As realizações e construções co- nheço, a todos esses que me confiaram o voto, pernam-
letivas foram muitas e marcarão minhas lembranças para bucanos cheios de esperança, e aos que me estimulam

sempre. a continuar na luta, muitos nem sequer meus eleitores,
Quero abraçar todos os que fazem esta Casa. a todos quero repetir:

Os funcionários, os técnicos e os colegas. De todos
os partidos, pois, independentemente das questões "Qualquer lugar pode ser ou não ser ( ..)
políticas e ideológicas, em todos eles tenho amigas e Mas se há norte, rumo, luta, união,
amigos. emoção, indignação, vontade de mudar,

Então...
Acredito que estaremos todos juntos na cons- Qualquer lugar é lugar".

trução dos próximos anos, cada um em seu espaço
no amanhã. Acredito nisso porque sinto que o meu
partido, o Partido dos Trabalhadores, está realizan-
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MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB
Neiva Moreira PDT PDT/PPS
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB

Total de Maranhão 7

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Aníbal Gomes PMDB
Crescêncio Pereira Jr. PFL
Eunício Oliveira PMOB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Nelson Otoch PSDB

Total de Ceará 11

PIAuí
Átila Lira PSDB
Guilherme Melo PPB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Roberto John PT
Themístocles Sampaio PMDB

Total de Piauí 6

RiO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Laíre Rosado PMDB

Total de Rio Grande do Norte 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda PT

PSB/PCDOB

PUPSL

v - ORDEM DO DIA TOCANTINS

PRESENTES OS SEGUINTES SRS Antônio Jorge PTB
DEPUTADOS: Freire Júnior PMDB

João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB

Total de Tocantins 5
Almir Sá PPB
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL

Total de Roraima 3

RORAIMA

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB

Total de Amapá 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS
Josué Bengtson PTB
Paulo Rocha PT
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB

Total de Pará 7

AMAZONAS

José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Total de Amazonas 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS
Expedito Júnior PSDB
Nilton Capixaba PTB

Total de Rondonia 5

ACRE
Clóvis Queiroz PFL
Márcio Bittar PPS PDT/PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Zila Bezerra PTB

Total de Acre 5
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Carlos Dunga PTB
Damião Feliciano PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB

Total de Paraíba 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB
Inocêncio Oliveira PFL
José Chaves PMDB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PPB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB

Total de Pernambuco 12

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL PUPSL
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros PMDB

Total de Alagoas 7

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS
Jorge Alberto PMDB

Total de Sergipe 2

BAHIA

Benito Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL PUPSL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMDB
José Carlos Aleluia PFL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Mário Negromonte PPB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT

Nilo Coelho PSDB
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Saulo Pedrosa PSDB
Waldir Pires PT

Total de Bahia 20

MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDB
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPB
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PTB
Lincoln Portela PSL PLlPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes PMDB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT PDT/PPS
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL PUPSL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT

Total de Minas Gerais 28

EspíRITO SANTO

João Coser PT
José Carlos Fonseca Jr. PFL
Marcus Vicente PPB
Max Mauro PTB

Total de Espírito Santo 4

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Almerinda de Carvalho PPB
Candinho Mattos PSDB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL PUPSL
Dr. Heleno PSDB
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Eduardo Paes PFL
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PPB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
João Sampaio PDT PDT/PPS
Jorge Bittar PT
Laura Carneiro PFL
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSDB
Milton Temer PT
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Gripp PL PUPSL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSLPUPSL
Vivaldo Barbosa PDTPDT/PPS

Total de Rio de Janeiro 24

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Ary Kara PTB
Bispo Wanderval PL PUPSL
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PSLPUPSL
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB
Dr. Hélio PDTPDT/PPS
Fernando Zuppo S.Part.
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS
José de Abreu PTN
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB
Marcelo Barbieri PMDB
Medeiros PL PUPSL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB

Salvador Zimbaldi PSDB
Zé índio PMDB

Total de São Paulo 32

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Teté Bezerra PMDB

Total de Mato Grosso 3

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PPB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Tadeu Filippelli PMDB

Total de Distrito FederaiS

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Juquinha PL PUPSL
Lidia Quinan PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL

Total de Goiás 9

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Waldemir Moka PMDB

Total de Mato Grosso do Sul6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Iris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
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Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS PDT/PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Total de Paraná 20

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT PDT/PPS
Hugo Biehl PPB
Leodegar Tiscoski PPB
Luci Choinacki PT
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT PDT/PPS
Vicente Caropreso PSDB

Total de SANTA CATARINA 11

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT PDT/PPS
Alceu Collares PDT PDT/PPS
Ary José Vanazzi PT
Augusto Nardes PPB
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB
Fetter Junior PPB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Osvaldo Biolchi PMDB
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Wilson Cignachi PMDB

Total de Rio Grande do Sul15

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A lista
de presença registra o comparecimento de 267 Se
nhores Deputados.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on-

tem, não pudemos realizar a votação porque não fir
mamos acordo para encaminhar a matéria.

Gostaria de ponderar com V.Exa. se seria possí
vel, a fim de não haver interferência alguma no pro
cesso, fazermos uma votação rápida e objetiva. Te
mos ainda cinco minutos antes de iniciar o primeiro
item da pauta, prazo suficiente para um rápido diálo
go com as Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - VExa.
terá cinco minutos para tentar um entendimento com
as demais Lideranças.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito o
momento para comunicar à nossa bancada e aos Srs.
Parlamentares que teremos votações nominais nesta
manhã. É o alerta que faço.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Não só à
bancada de V.Exa., mas a todos os Parlamentares. Te
remos votação nominal, com efeitos administrativos.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no decorrer desta sessão, teremos
oportunidade de debater matéria de que sou Relator,
referente à Medida Provisória n° 77/02 .

Venho a esta tribuna, nesta manhã, para co
municar a todos os Parlamentares e ao Congresso
Nacional o levantamento feito pela CPI do Narco
tráfico desta Casa, que levou vários Parlamenta
res e o Relator, Deputado Moroni Torgan, não ape
nas a indiciar várias pessoas do Estado de Goiás
que praticavam o crime, mas também a mostrar a
maneira como proliferam as quadrilhas no Brasil,
cujos tentáculos estão infiltrando-se nos diversos
Poderes. Várias pessoas de Goiás foram indicia
das, e, aproximadamente há um ano e meio, vimos
o irmão de uma delas, dito Dr. Gladiston, ocupar
quase que a Casa Civil de importante Prefeitura,
como se fora o assessor jurídico do Prefeito de
Bela Vista. Esse homem, mancomunado e coni
vente com o Prefeito da cidade, Otacilinho, conhe
cido na cidade como Otacilinho "Beira-Mar", for
mou verdadeira quadrilha na administração da ci
dade.

--_.__..._.__....._..._._...__.._---_•....
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Tenho aqui o parecer da Deputada Lidia Quinan, mos votar o maior número de matérias importantes
que, realmente, apóia meu pronunciamento neste para a vida do País. Desde ontem, à noite, no momen-
momento. Esse cidadão foi eleito com nosso apoio, to em que assumiu a Presidência, VExa. tem-se es-
mas tivemos a coragem de, em praça pública, há mais forçado no sentido de concluir a pauta.
de um ano, denunciar que eles estavam roubando o Votaríamos três medidas provisórias que pren-
Erário, com notas frias e com apresentação de contas dem a pauta, o projeto do ISS, as contas do Presidente
desvirtuadas. e os dois projetos de resolução que estão sobre a

E conseguimos ontem, Sr. Presidente, um fato mesa nesta manhã. À tarde, VExa. faria a convocação.
histórico: a população da cidade de Bela Vista apare- Solicito a VExa. que inclua em regime de urgên-
ceu em sessão convocada pela Câmara dos Verea- cia o Projeto de Lei n° 7.0aO, de 2002, do Ministério
dores, que, por unanimidade, aprovou o relatório, cri- Público, que não aumenta despesa. Trata-se da regu-
ando a comissão processante, para que o Prefeito lamentação da carreira de alguns funcionários. E o
seja afastado. Projeto de Lei Complementar n° 275, de 2001, da Po-

Faço questão de enaltecer esse fato e de cum- lícia Federal, que está há muito tempo na pauta e pre-
primentar o Vereador Wagner, mesmo sendo do cisa ser votado.
PMDB, partido de oposição a nós no Estado de Go- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi-
iás, pela coragem e pela determinação de levar adian- dência vai discutir a pauta com as Lideranças.
te todas as denúncias que fiz em praça pública, trans- O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
formando-as em processo na Câmara dos Vereado- peço a palavra pela ordem.

res. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
Sr. Presidente, ontem, às 21 h, o relatório do Ve- V Ex I. a. a pa avra.

reador Wagner, em Bela Vista de Goiás, foi aprovado O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or-
por unanimidade. A partir de hoje, a comissão proces- demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, gosta-
sante, já instalada, começa a avaliar todos aqueles ria, no esforço extraordinário que vai haver à tarde,
documentos, para pedir o impeachment do Prefeito que fosse colocado em pauta o Projeto de Lei n°
da cidade de Bela Vista. 3.049, de 2000, de extrema importância para o País,

Isso é algo extremamente gratificante. Cumpri- pois trata da questão da pesca. Estamos há vários
mento também a CPI do Narcotráfico desta Casa, que anos discutindo a matéria. É de consenso, e não há
tem dado resultados, porque, exatamente baseados divergência.
no trabalho apresentado, foi possível chegarmos a
esses assessores do Prefeito Otacílio, conhecido na O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vamos

fazer um esforço nesse sentido, nobre Deputado. Va-
cidade como Otacílio "Beira-Mar', no Município de mos ouvir as Lideranças.
Bela Vista, e pudemos dar essa resposta para a po-
pu�ação ficar livre dos tentáculos do narcotráfico na O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
administração pública municipal. te, peço a palavra pela ordem.

Era o que tinha a relatar. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

Muito obrigado, Sr. Presidente. VExa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Srs. Lí - demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há in-
deres, a Presidência suspende a sessão por cinco mi- teresse, por parte dos Srs. Parlamentares, no projeto
nutos, para que VExas. cheguem a um consenso so- da pesca, entre outros. O Líder Inocêncio Oliveira, o
bre a pauta a ser iniciada em cinco minutos. nosso Líder e este Deputado poderiam montar a pau-

(A sessão é suspensa.) ta da tarde, que V.Exa., Sr. Presidente, acabou de nos
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está re- dar abertura para acertar.

aberta a sessão. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Isso é
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, democrático, Excelência.

peço a palavra pela ordem. O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Nós aqui es-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem taremos para garantir, e quero adiantar que já concor-

VExa. a palavra. damos agora, neste momento. Para que os Srs. Líde-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela res entendam o tipo de acordo que estamos fazendo,

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca- proponho a S.Exas. que o nosso painel de agora seja
bamos de chegar ao entendimento, para que possa- o mesmo até a madrugada de hoje, se for necessário.



Discussão, em turno único, da Me
dida Provisória na 75, de 2002, que alte
ra a Legislação Tributária Federal, e dá
outras providências. Pendente de pare
cer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 07/11/02
Prazo na Câmara: 21/11/02
Prazo para sobrestar a pauta: 12/12/02

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à medida provi
sória e às emendas a ela apresentadas na Comis
são, em substituição à Comissão Mista do Congres
so Nacional, ao Sr. Deputado Osvaldo Biolchi.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória
n° 75, de 2002, é de extrema importância para o
País.

Acordamos que, no mês de fevereiro, será for
mado um grupo, composto de representantes de vári
os partidos, para elaborar uma ou duas medidas pro
visórias, já que esta mescla assuntos diversos.

Escolhemos fevereiro porque há itens impor
tantes a serem resolvidos, como, por exemplo, a
questão das multas. Fomos informados pelo DNIT
que o País terá um prejuízo de mais de 300 milhões
de reais se o prazo de sessenta dias para prescrição
das multas for mantido.

Também os valores de teto para a microempre
sa estão muito defasados. Deverão ser aumentados,
no mínimo, pela inflação. Temos 3 milhões e 700 mil
microempresas inativas no País, que não apresentam
declaração anual de Imposto de Renda. Precisamos
encontrar uma solução para o problema.

Na medida provisória do FIES, existe emenda
sobre o crédito educativo, cujo número de vagas o
Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, prome
teu triplicar. Assim, poderemos, no início desse
mês, estender também o programa para as univer
sidades.

Portanto, concordamos com a proposta do PT,
de editar nova medida provisória no mês de fevereiro.

Sr. Presidente, quanto à constitucionalidade e
juridicidade, nosso parecer é favorável. Porém, no
mérito, somos pela improcedência.

Por isso, rejeitamos a Medida Provisória na 75,
de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Muito MEDIDA PROVISÓRIA N° 75, DE 2002
bem. (Do Poder Executivo)

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Se for neces-
sário, que o painel de presença agora seja o da tarde
e o da noite, o que nos garante poder votar tudo o que
estiver acordado e simbólico.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - De acordo.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO -Isso evita que

se ache que há algum problema. Garantido este pai
nel, tudo o que for simbólico pode ser votado à tarde e
à noite. Então, não há problema. Mas, agora pela ma
nhã, como nos comprometemos com um esforço, jun
tamente com os Srs. Prefeitos, este Líder estaria pro
pondo a V.Exa. um acordo - conversei com os demais
Líderes, mas está faltando o do PSDB e o do Gover
no: votar as três medidas provisórias, o ISS, as con
tas, os projetos de resolução da Casa, que são dois, e
a TIP agora pela manhã. Faríamos esse esforço. Há a
preocupação de cair o quorum. Não há problema: se
cair o quorum, há painel para votar à tarde.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vamos
trabalhar, Deputado. Vamos trabalhar para tentar ven
cer a pauta. Permita-me aqui plagiar o nosso saudoso
ex-Presidente Ulysses Guimarães na época da Cons
tituinte: "Vamos votar, Deputado Inocêncio':

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
também dois projetos com os quais estão de acordo e
todos os Líderes já aprovaram: um é o que cria varas
da Justiça Federal, descentralizando-a em nosso
País, porque hoje está concentrada praticamente nas
Capitais e nas grandes cidades. O segundo cria as
Juntas de Conciliação do Tribunal de Justiça do Tra
balho. São os dois projetos que estão na pauta.

Solicito que, na parte da tarde, seja incluído
esse outro projeto na pauta e também a Taxa de ilumi
nação Pública -TIP. Vamos tentar votá-Ia hoje.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Alerta
mos os Srs. Líderes para que se reúnam, a fim de de
cidir sobre as matérias constantes da pauta.

Estamos em convocação extraordinária e temos
de respeitar a pauta decidida pelos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Item 1.
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Era o que tinha a relatar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis

cussão. (Pausa.)
NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas

sa-se à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao Deputado Professor Luizinho, para
encaminhar a matéria, em nome do PT.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente,
agradeço ao Sr. Relator e aos Srs. Líderes por com
pormos o acordo.

Desejo reafirmar de público que o acordo pres
supõe a constituição, no mês de fevereiro, de um gru
po para analisar a fundo a matéria e, se necessário,
editar nova medida provisória, que contemple os itens
fundamentais da atual medida.

Por isso, rejeitamos a medida provisória.
Sr. Presidente, faço esta intervenção para que fi

que registrada nos Anais da Casa.
O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, estou sendo informado de que a votação de desta
ques continua na Comissão Mista de Orçamento.

Por isso, solicito a V.Exa. que mande suspender
a reunião daquela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta Pre
sidência informa aos Srs. Deputados que estamos na
Ordem do Dia e determina que todas as reuniões de
Comissões da Câmara dos Deputados sejam suspen
sas a partir deste momento, até as de Comissão Mista.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Comissão Mista pode conti
nuar realizando os seus trabalhos, porque estamos
votando simbolicamente matérias já acordadas. Ela
precisa avançar, para que possamos concluir, até o fi
nal da semana, a votação do Orçamento. Se houver
verificação nominal pelo sistema eletrônico, os traba-

lhos deverão ser suspensos. Mas, como fiel cumpri
dor do Regimento, VExa. tem toda a razão.

Aproveito o ensejo para dizer que concordo ple
namente com a rejeição da MP n° 75/02. O Líder do
PT já se comprometeu a mandar no início do próximo
ano, depois de ampla negociação, nova MP sobre o
assunto.

Então, rejeitamos a MP n° 75.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, como Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PPS/PDT, com relação à Medida Provisória n° 75/02,
o Relator fez excelente trabalho. Infelizmente, não foi
possível chegar a acordo.

A medida provisória, de boa lavra e de iniciati
va do Poder Executivo, foi aqui aperfeiçoada. La
mentamos, contudo, que, após exaustivo trabalho
do Deputado Osvaldo Biolchi, do PMDB, não che
guemos a acordo, por afogadilhos de fins de Legis
latura. A medida provisória é tão importante que o
atual Governo a editou, e nós, Parlamentares, de
bruçamo-nos sobre ela.

Espero que o acordo celebrado entre o Relator e
o Governo entrante possa ser efetivado já em feverei
ro, porque há importantíssimas medidas, como o IPI
Verde, a securitização do REFIS e os tratamentos tri
butários que visam acabar com o poder discricionário
e abusivo da Receita Federal, que, a seu bel-prazer,
contraria o Poder Judiciário e diz o que pode e o que
não pode ser aproveitado nas compensações de dé
bitos e créditos de um sujeito passivo.

Meus cumprimentos ao Deputado Osvaldo Biol
chi e ao PMDB, que fez essa relatoria. Espero que o
acordo possa ser cumprido. Mas estamos deixando
de votar importante compêndio de aprimoramento de
leis fiscais e tributárias, sobretudo na majoração dos
limites da microempresa - o Deputado majorou em
mais de 30%.

Estamos deixando de trazer a contribuição, por
questões de afogadilho, repito, de fim de Legislatura,
e não deveria haver essa precedência.

É a posição do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub
meter a votos o parecer do Relator, na parte em que
manifesta opinião favorável ao atendimento dos pres
supostos constitucionais de relevância e urgência, de



"Art. 9° ..
§ 12 As exigências de que trata o ca

put, formalizadas em relação ao mesmo su
jeito passivo, podem ser objeto de um único
processo, contendo todos os autos de infra
ção ou notificações de lançamento, quando

MEDIDA PROVISÓRIA N° 75, DE 2002
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adequação financeira e orçamentária, nos termos do d) fundados em documentação falsa;

art. 8° da Resolução n01/ 02-CN. 11 _ demais hipóteses, além das referidas no
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs. inciso I, em que também fica caracterizado o eviden-

Deputados que o aprovam permaneçam como se te intuito da prática das infrações previstas nos arts.
acham. (Pausa.) 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de

APROVADO. 1964.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas- Art. 4° Para fins do disposto no art. 74 da Lei nO

sa-se à votação do mérito da matéria. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o prazo para ho-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub- mologação da compensação efetuada será de cinco

meter a votos a anos, contado:
I - da data da entrega da declaração, na hipóte

se do § 1° do mencionado artigo;
11 - de 1° de outubro de 2002, na hipótese do §

4° do mencionado artigo.
§ l2 Na hipótese do inciso 11 do caput, o sujeito

passivo que possuir pedido de compensação pen
dente de apreciação pela autoridade administrativa,
em 30 de setembro de 2002, poderá requerer a sua
desistência até 11 de novembro de 2002.

§ 2!! A não-desistência de que trata o § 12 implica,
em relação ao débito confessado no pedido original,
imediata sujeição ao disposto no inciso 11 do caput, para
os efeitos da condição resolutória de que trata o Decre
to n° 70.235, de 6 de maro de 1972.

§ 3° Não homologada a compensação, a autori
dade administrativa, ressalvado o disposto no art. 3°,
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar,
no prazo de trinta dias da ciência da intimação, o paga
mento dos valores compensados indevidamente.

§ 4° É facultado ao sujeito passivo, no prazo re
ferido no § 3°, contado da data da ciência do ato que
não homologar a compensação do débito, apresentar
manifestação de inconformidade contra o não-reco
nhecimento de seu direito creditório.

§ 5° A manifestação de inconformidade referida
no § 4° tem o mesmo rito processual e todos os efei
tos da impugnação de que trata o

§ 6° A Secretaria da Receita Federal poderá,
para fins de apreciação dos pedidos de restituição ou
ressarcimento e das declarações de compensação,
fixar critérios de prioridade, inclusive em função do
valor a ser restituído, ressarcido ou compensado.

Art. 5° Os arts. 9°, 15, 16, 17 e 62 do Decreto n°
70.235, de 1972, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Poderão optar pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e das Empresas de Pequeno Porte (Sim
ples), nas condições estabelecidas pela Lei n° 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que
se dediquem exclusivamente à atividade de agência
de viagem.

Art. 2~ Poderão ser objeto de parcelamento os
débitos relativos aos tributos e contribuições de pes
soa jurídica optante pelo Simples.

§ 12 O disposto neste artigo aplicar-se-á segun
do as normas de parcelamento aplicáveis aos tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Re
ceita Federal do Ministério da Fazenda, ainda que se
refiram a débitos administrados por outros órgãos fe
derais ou da competência de outra entidade federada.

§ 2° Constitui hipótese de exclusão do Simples a
rescisão do parcelamento por falta de pagamento de par
celas, conforme dispuserem as normas referidas no § 10.

§ 3° A exclusão, na hipótese referida no § 2°,
produzirá efeito a partir do ano-calendário subse
qüente ao da rescisão do parcelamento.

§ 4° O disposto neste artigo não se aplica aos
débitos incluídos no Programa de Recuperação Fis
cal (Refis), de que trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril
de 2000 ou no parcelamento a ele alternativo.

Art. 3° A aplicação do disposto no art. 90 da Medi
da Provisória n° 2, de 2.158-35, de 24 de agosto de
2001 ,fica limitada aos casos em que as diferenças apu
radas decorrem de:

I - na hipótese de compensação, direito creditó
rio alegado com base em crédito:

a) de natureza não tributária;
b) não passível de compensação por

expressa disposição normativa;
c) inexistente de fato;



Art. 63 .
§ l2 O disposto neste artigo aplica-se,

exclusivamente, aos casos em que a sus
pensão da exigibilidade do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedi
mento de ofício a ele relativo e, cumulativa
mente, houver sido efetuado o depósito inte
grai do tributo objeto da ação judicial, inclu
sive dos encargos de juros e multa moratóri
os incorridos da data do vencimento da obri
gação até o dia anterior ao da efetivação do
depósito.

§ 2! A interposição da ação judicial fa
vorecida com a medida liminar ou a tutela
antecipada interrompe a incidência da multa
de mora, desde a concessão da medida ju-

V - se a matéria impugnada foi sub
metida a apreciação judicial ou a procedi
mento de consulta, devendo ser juntada có
pia da petição;

VI - a síntese dos motivos de fato e de
direito em que se fundamenta o pedido.

Art. 7° Na hipótese do inciso V, o sujeito passivo
poderá impugnar os aspectos formais do lançamento,
erro de valores, base de cálculo e acréscimos legais,
desde que não sejam objeto da ação judicial.

§ 91 Poderá ser exigida a apresentação de im
pugnação e de recurso em meio digital, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
FederaL" (NR)
Art. 17 .

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se, também, à impugnação que, exclusivamente:

I - contiver:

a) contestação de valores confessados pelo su
jeito passivo;

b) pedido de dispensa de pagamento do crédito
tributário, por eqüidade;

c) mera manifestação de inconformidade com a lei;
11- argüir a ilegalidade ou a inconstitucionalida

de de disposição de lei, salvo na hipótese de que trata
o inciso 11 do art. 19 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de
2002, que haja sido objeto de ato declaratório do Pro
curador-Gerai da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, bem assim da deter
minação a que se refere o § 4.2 do artigo citado.

111 - discutir matéria de mérito no processo ad
ministrativo que tenha o mesmo objeto submetido
pelo impugnante a apreciação judiciaL" (NR)

Art. 62. A vigência de medida judicial que impli
que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário
não impede a instauração de procedimento fiscal e
nem o lançamento de ofício contra o sujeito passivo
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a comprovação dos ilícitos depender dos favorecido pela decisão, inclusive em relação à maté-
mesmos elementos de prova. ria sobre que versar a ordem de suspensão.

Art. 15 " (NR) § 12 Se a medida judicial referir-se à matéria ob-
Parágrafo único. Na hipótese de devo- jeto de processo fiscal, o curso deste não será sus-

lução do prazo para impugnação do agrava- penso exceto quanto aos atos executórios.
mento da exigência inicial no curso de um § 22 A propositura, pelo sujeito passivo, de ação
mesmo processo, o prazo para apresenta- judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
ção de impugnação da matéria agravada depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
começará a fluir a partir da ciência do ato do processo administrativo, importa renúncia às ins-
que formalizar o agravamento." (NR) tâncias administrativas.

.............................................................. § 3° O curso do processo administrativo, quando
houver matéria distinta da constante do processo ju
dicial, terá prosseguimento em relação à matéria dife
renciada." (NR)

Art. 6° A aquisição de desperdícios, resíduos e
aparas de plásticos, classificados na posição 39.15 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n°
4.070, de 28 de dezembro de 2001, por estabeleci
mentos industriais, para utilização corno matéria-prima
ou produto intermediário, ensejará ao adquirente o di
reito à fruição de crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados, correspondente ao valor re
sultante da aplicação da maior alíquota do imposto,
dentre as estabelecidas para os produtos classificados
nas posições 39.01 a 39.14, sobre o valor de aquisição
daqueles desperdícios, resíduos ou aparas.

Parágrafo único. O aproveitamento do crédito de
que trata este artigo dar-se-á de conformidade com nor
mas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 72 O disposto no , não se aplica às vendas
realizadas às empresas referidas nos incisos VIII e IX
de seu caput.

Art. 8° O art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, passa
a vigorar com as seguintes alterações:



Art. 9° Incluem-se nas hipóteses referidas no §
1° do art. 47 da Medida Provisória n° 66, de 29 de
agosto de 2002, os procedimentos relativos a:

I - diligências realizadas em relação ao próprio
sujeito passivo;

11 - fiscalizações complementares decorrentes
de instrução em processo administrativo fiscal, bem
assim para apuração de fatos ou exame de documen
tos não conhecidos por ocasião de procedimento fis
cal anteriormente efetuado;

111 - outras diligências, nas hipóteses definidas
em ato da Secretaria da Receita Federal.

Parágrafo único. A ordem escrita a que se refere
o caput do art 47 da Medida Provisória n° 66, de
2002, se materializa mediante a expedição de man
dado de procedimento fiscal, necessário à realização
desse procedimento nas hipóteses estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 10. Na hipótese de a pessoa jurídica sujei
tar-se à incidência não cumulativa da contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) em rela
ção apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, des
pesas e encargos vinculados a essas receitas.

§ 1l! Observadas as normas a serem editadas
pela Secretaria da Receita Federal, no caso de cus
tos, despesas e encargos vinculados às receitas refe
ridas no caput e àquelas submetidas ao regime de in
cidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo méto
do de:

I - apropriação direta, inclusive, em relação aos
custos, por meio de sistema de contabilidade de cus
tos integrada e coordenada com a escrituração; ou

11 - rateio proporcional, aplicando-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual exis
tente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumu
lativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

§ 2.l! O método eleito pela pessoa jurídica será
aplicado consistentemente por todo o ano-calendário,
observadas as normas a serem editadas pela Secre
taria da Receita Federal.
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dicial, até trinta dias após a data da publica- Art. 11. A pessoa jurídica que, tributada com
ção da decisão judicial que considerar devi- base no lucro presumido, passar a adotar o regime de
do o tributo ou contribuição. tributação com base no lucro real, terá, na hipótese

§ 3° O disposto nos §§ 1° e 2° apli- de, em decorrência dessa opção, sujeitar-se à inci-
ca-se aos lançamentos de ofício relativos a dência não cumulativa da contribuição para o PIS/Pa-
ações ajuizadas a partir de 1° de outubro de sep, direito a desconto correspondente ao estoque de
2002." (NR) abertura dos bens que, na forma da legislação que

rege a matéria, geram direito ao aproveitamento de
crédito, adquiridos para revenda ou utilizados como
insumo na fabricação de produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços.

§ lI! O montante de crédito presumido será igual ao
resu"ado da aplicação do percentual de sessenta e cinco
centésimos por cento sobre o valor do estoque.

§ 2° O crédito presumido calculado segundo o § 12

será utilizado em doze parcelas mensais, iguais e suces
sivas, a partir da data em que adotado o lucro real.

Art. 12. As entidades fechadas de previdência
complementar poderão pagar em parcela única, até o
último dia útil do mês de novembro de 2002, com dis
pensa de juros e multa, os débitos relativos à contri
buição para o PIS/Pasep e à Cofins, constituídos ou
não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou a
ajuizar, referentes a fatos geradores ocorridos até 31
de julho de 2002 e decorrentes de:

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel,
destinados ao pagamento de benefícios de aposenta
doria, pensão, pecúlio e resgates;

11 - receita decorrente da venda de bens imóve
is, destinada ao pagamento de benefícios de aposen
tadoria, pensão, pecúlio e resgates;

111 - o resultado positivo auferido na reavaliação
da carteira de investimentos imobiliários referida nos
incisos I e 11.

Art. 13. A opção pelo parcelamento alternativo ao
Refis de que trata o art. 12 da Lei nO 9.964, de 2002, re
gularmente efetuada, poderá ser convertida em opção
pelo Refis, e vice-versa, na hipótese de erro de fato co
metido por ocasião do primeiro pagamento efetuado,
observadas as normas estabelecidas pelo Comitê Ges
tor do referido Programa.

§ 1° A mudança de opção referida neste artigo
deverá ser solicitada até o último dia útil do mês de
novembro de 2002.

§ 2l! A pessoa jurídica excluída do parcelamento
alternativo ao Refis em razão de pagamento de par
cela em valor inferior ao fixado no art. 12, § 1°, da Lei
n° 9.964, de 2000, acrescido de juros corresponden
tes à variação mensal da Taxa de Juros de Longo Pra
zo (TJLP), poderá ter sua opção restabelecida, obser
vado o disposto no caput.

---------,-_._..__.....-..__._.__..-
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§ 3Jl A conversão da opção nos termos deste ar- IV - entregue, no País, a subsidiária ou coliga-
tigo não implica restituição ou compensação de valo- da, para distribuição sob a forma de brinde a fornece-
res já pagos. dores e clientes;

Art. 14. Ficam reabertos, para até o último dia V - entregue a terceiro, no País, em substituição
útil do mês de novembro de 2002, os prazos referidos de produto anteriormente exportado e que tenha se
nos arts. 20, 21 e 24 da Medida Provisória n° 66, de mostrado, após o despacho aduaneiro de importa-
2002, e, observado o disposto nos arts. 22 e 23 desta ção, defeituoso ou imprestável para o fim a que se
mesma Medida. destinava;

Parágrafo único. Relativamente ao art. 20 da Vl- entregue, no País, a missão diplomática, re-
Medida Provisória n° 66, de 2002, o disposto neste ar- partição consular de caráter permanente ou organis-
tigo aplica-se, inclusive, a débitos decorrentes de fa- mo internacional de que o Brasil seja membro, ou a
tos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002 e vin- seu integrante, estrangeiro.
culados a ação judicial ajuizada até esta data, hipéte- Art. 17. O art. 66 da Medida Provisória nO
se em que a pessoa jurídica deverá comprovar a de- .158-35, de 2001 , somente produzirá efeitos em rela-
sistência expressa e irrevogável de todas as ações ju- ção aos fatos geradores ocorridos até 31 de outubro
diciais que tenham por objeto os tributos a serem pa- de 2002.
gos e renunciar a qualquer alegação de direito sobre
a qual se fundam as referidas ações. Art. 18. Relativamente aos fatos geradores

Art. 15. Relativamente aos tributos e contribui- ocorridos a partir de 1° de novembro de 2002, o dis-
posto no art. 43 da Medida Provisória n° 2.158-35,

ções administrados pela Secretaria da Receita Fede- de 2001, no que diz respeito aos produtos classifi-
ral, na hipótese de, na data do pagamento realizado cados nas posições 84.32 e 84.33, alcança apenas
de conformidade com norma de caráter exonerativo, o

os veículos autopropulsados descritos nos Códigos
contribuinte ou o responsável estiver sob ação de fis- 8432.30, 8432.40.00, 8432.80.00 (exceto rolos
calização relativamente à matéria a ser objeto desse para gramados ou campo de esporte), 8433.20,
pagamento, a parcela não reconhecida como devida

d
" d f' d .. - 8433.30.00,8433.40.00 e 8433.5.

po era ser Impugna a no prazo Ixa o na Intlmaçao
constante do auto de infração ou da notificação de Art. 19. O Poder Executivo, por intermédio da
lançamento, nas condições estabelecidas pela referi- Secretaria da Receita Federal, poderá:
da norma, inclusive em relação ao depósito da res- I - autorizar as instalações portuárias de uso
pectiva parcela dentro do prazo previsto para o paga- privativo misto, previstas na alínea b do inciso 11 do §
mento do valor reconhecido como devido. 2°, art. 4°, da Lei nO 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,

Art. 16. Nas operações de exportação sem saí- a operar o regime de entreposto aduaneiro de que tra-
da do produto do território nacional, com pagamento tam os arts. 9° e 10 do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de
a prazo ou a prestação, os efeitos fiscais e cambiais, abril de 1976" observados os requisitos e condições
quando reconhecidos pela legislação vigente, serão estabelecidos na legislação específica;
produzidos no momento da contratação, sob condi- 11- estabelecer hipóteses de extinção dos regi-
ção resolutória, aperfeiçoando-se pelo recebimento mes de admissão temporária e de exportação tempo-
integral em moeda de livre conversibilidade. rária aplicado a produto, parte, peça ou componente

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli- recebido ou enviado ao exterior para substituição em
ca-se também ao produto exportado sem saída do decorrência de garantia ou, ainda, para reparo, resta-
território nacional, na forma disciplinada pela Secre- uração, renovação ou recondicionamento, mediante a
taria da Receita Federal, para ser: exportação ou a importação, respectivamente, de

1- totalmente incorporado a bem que se encon- produto equivalente àquele submetido ao regime;
tre no País, de propriedade do comprador estrangei- 111 - exigir que os documentos instrutivos de de-
ro, inclusive em regime de admissão temporária sob a claração aduaneira ou necessários ao controle adua-
responsabilidade de terceiro; neiro sejam emitidos, transmitidos e recepcionados

11 - entregue a órgão da administração direta, eletronicamente, conforme requisitos estabelecidos,
autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do caso em que serão válidos para os efeitos fiscais e de
Distrito Federal ou dos Municípios, em cumprimento controle aduaneiro;
de contrato decorrente de licitação internacional; IV - permitir a admissão de mercadoria importa-

111- entregue, em consignação, a empresa naci- da em regime aduaneiro suspensivo por beneficiário
onal autorizada a operar o regime de loja franca; diverso daquele responsável pela extinção do regime,
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tendo em vista a produção de partes, peças ou com- Art. 20. São presumidas idênticas, para fins de
ponentes para serem utilizados na cadeia produtiva determinação de ofício do tratamento tributário ou
do bem destinado a exportação; aduaneiro, as diferentes operações de comércio exte-

V - facultar que a aquisição no mercado nacio- rior do mesmo contribuinte, que forem declaradas de
nal de mercadoria a ser incorporada a produto a ser forma semelhante.
exportado possa ser feita com suspensão dos tributos Art. 21. Na impossibilidade de identificação da
incidentes na operação, nas hipóteses de regime mercadoria importada, em virtude de seu extravio e
aduaneiro suspensivo; de descrição genérica nos documentos comerciais e

VI- estabelecer hipóteses em que, na substitui- d: transp?rte disponív~is: para os fin~ de ?et.ermina-
ção de beneficiário de regime aduaneiro suspensivo, çao dos Impostos e direitos aduaneiros incidentes,
o termo inicial para o cálculo de juros e multa de mora serão aplicadas as alíquotas de cinqüenta por cento
relativos aos tributos suspensos, passe a ser a data para o cálculo do Imposto de Importação e de cin-
da transferência da mercadoria· qüenta por cento para o cálculo do Imposto sobre

VII - adotar nomenclatur~ simplificada para a Produtos ,lndust~i~lizados.. , .
classificação de mercadorias apreendidas, na lavra_ , Paragrafo unlco. Na hlpotese_deste ~rtl9?' a base
tura do correspondente auto de infração para a apli- de calcul~ do Im~sto?~ Importaçao sera arbl~rada em
cação da pena de perdimento, bem assim aplicar alí- valor eqUlval~nte a rr:édJa dos v~lores ~o~.qUllog~ama
quotas de cinqüenta por cento sobre o valor arbitrado de toda~ ~s Importaçoe~ em ,carater definitiVO reglstra-
dessas mercadorias, para o cálculo do valor estimado das no ultl.mo se~estr~, Inclu~das as despesas de. frete
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produ- e seguro l~ternaCI?naIS, reallz~das na mesma Via de
tos Industrializados que seriam devidos na importa_ transporte Interna~lonal, ~crescld? ~e duas vezes o cor-
ção, para efeitos de controle patrimonial, elaboração respondente deSVIO p~dr~o estatlstlc~.
de estatísticas, formalização de processo administra- . A~. 22. O contribuinte, o adqUirente de merca-
tivo fiscal e representação fiscal para fins penais. donas Importadas por sua conta e ordem, o despa-

§ lQ. O disposto no inciso 11 aplicar-se-á exclusi- chante a.d~~neiro, o transpo~ador, o. agente de carga,

t . t b ' o deposltano e os demaiS Intervenientes em opera-
vamen e, aos seguln es ens: - d .. . f· b' d tçao e comercIo extenor Icam o nga os a man er

. I - p~rtes,_peças.e compo?ent~s de. a~ronave, em boa guarda e ordem, e a apresentar à fiscaliza-
obJet~ da l~en9ao prevista ona alln.e~ Jdo inCISO 11 do ção, quando exigidos, os documentos relativos às
art ..2 e no inCISO I do art. 3 da Lei n 8.032, de 12 de transações que realizarem ou em que intervierem,
abnl de 1990; pelo prazo de cinco anos, contado a partir do ano se-

11 - produtos nacionais exportados definitiva- guinte ao dos registros das correspondentes declara-
mente, ou suas partes e peças, que retornem ao País, ções aduaneiras.
mediante admissão temporária, para reparo ou subs- Parágrafo único. Os documentos de que trata
tituição em virtude de defeito técnico que exija sua de- este artigo compreendem os contratos de transporte
volução; e e de seguro das mercadorias, de financiamento, a fa-

111- produtos nacionais, ou suas partes e peças, tura comercial ou contrato equivalente, os registros
remetidos ao exterior mediante exportação temporá- contábeis, os correspondentes documentos fiscais,
ria, para substituição de outro anteriormente exporta- bem assim outros que a Secretaria da Receita Fede-
do em caráter definitivo, que deva retornar ao País ral venha a estabelecer.
para reparo ou substituição, em virtude de defeito téc- Art. 23. Os direitos antidumping e os direitos
nico que exija sua devolução. compensatórios de que trata a Lei n° 9.019, de 30 de

§ 2ll Na hipótese do inciso IV, o beneficiário res- março de 1995, são devidos na data do registro da
ponsável pela extinção do regime responde solidaria- declaração de importação.
mente pelos créditos tributários suspensos em razão § 12 Os débitos decorrentes da aplicação des-
das importações de mercadorias admitidas no regime, ses direitos, não pagos na data prevista, serão acres-
por outro beneficiário, mas por autorização daquele. cidos da multa e dos juros de mora a que se refere o

§ 3° A Secretaria da Receita Federal disciplinará art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996.
as condições, os prazos, a forma e os procedimentos § 22 No caso de lançamento de ofício, será apli-
para aplicação do disposto neste artigo, bem assim cada sobre o valor devido a multa prevista no inciso I
os requisitos para reconhecimento da equivalência do art. 44 da Lei nQ. 9.430, de 1996, acrescida de juros
entre produtos importados e exportados. de mora.
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§ 311. A multa a que se refere o § ~ será exigida VI- dar causa, por ação ou omissão, à chegada
isoladamente quando o direito antidumping ou o di- do veículo ao destino fora do prazo estabelecido em
reito compensatório houver sido pago após o registro operação de trânsito aduaneiro;
da declaração de importação, sem os acréscimos VII - embaraçar, dificultar ou impedir ação de
moratórios. fiscalização aduaneira, por qualquer meio ou forma,

§ 411. Em relação à exigência de ofício de direitos omissiva ou comissiva, inclusive pela não-apresenta-
antidumping ou de direitos compensatórios, apli- ção de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
cam-se, no que couber, as disposições do Decreto n° procedimento fiscal;
70.235, de 1972. VIII - desacatar autoridade aduaneira;

§ 5.2 Nos casos de retroatividade de aplicação IX - omitir ou prestar informação incorreta ou in-
de direitos antidumping ou compensatórios, provisó- completa em declaração relativa ao controle de papel
rios ou definitivos, nos termos da legislação específi- imune;
ca, o responsável ou contribuinte será intimado pela X - deixar de prestar informações sobre veícu-
Secretaria da Receita Federal para realizar o paga- los e cargas, pela empresa de transporte intemacio-
mento devido, no prazo de trinta dias, sem acrésci- nal ou pelo agente de carga, na forma e no prazo es-
mos moratórios. tabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;

§ 6° O não-pagamento no prazo referido no § 5° XI - descumprir as condições, requisitos e pra-
acarretará a imposição dos juros moratórios e da mul- zos estabelecidos para a aplicação dos regimes adu-
ta a que se refere o § 2°. aneiros especiais de admissão temporária ou de ex-

Art. 24. As diferenças percentuais de mercadoria a portação temporária;
granel, apuradas em conferência física nos despachos XII - descumprir a obrigação de manter ou de
aduaneiros, não serão consideradas para efeitos de exi- apresentar à fiscalização, em boa guarda e ordem, os
gência dos impostos incidentes, até o limite de um por documentos relativos a operação que realizar ou em
cento, conforme dispuser o Poder Executivo. que intervier, bem assim outros documentos exigidos

Art. 25. A infração a qualquer dispositivo da le- pela Secretaria da Receita Federal;
gislação aduaneira, para a qual não haja penalidade XIII- descumprir obrigação acessória estabele-
expressamente cominada, sujeita o responsável a cida na legislação aduaneira, ressalvadas as relativas
multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). ao controle de bagagem acompanhada;

§ 1° O Poder Executivo poderá reduzir a multa XIV - violar ou suprimir dispositivo de seguran-
estabelecida no caput, nas hipóteses que dispuser o ça aplicado em volume ou unidade de carga, que con-
regulamento. tenha mercadoria sob controle aduaneiro;

§ 20 A multa estabelecida no caput e a possibili- . XV - promover a saída ~e ve!culo?~ local ou r~-
dade de redução referida no § 1.2 aplicam-se, tam- Cinto alfande~ado, sem autonzaçao previa da auton-
bém, às seguintes infrações: dade aduaneira;

I - não manifestar a quantidade total da carga .. ,XVI - importar mercadoria e~tran~eira, atenta-
transportada, sem prejuízo da aplicação da pena de tO~la.a moral, aos. b?ns cost~me:, a saude ou orde~
perdimento da mercadoria' publicas, sem preJulzo da apllcaçao da pena de perdl-

, mento da mercadoria.
11 - ingressar ou permitir o ingresso de pessoas, 11. .

sem a regular autorização, em local ou recinto sob § 3 .As m_ultas f1~adas no regulament~, na forma

C t I d
. deste artigo, nao admitem qualquer reduçao de valor

on ro e a uanelro; - . d' .". d' . .. _. . e nao preJu Ica a eXlgencla os Impostos inCidentes,
111- ex~ravlar ou nao locall~ar carga que devena a aplicação de outras penalidades cabíveis e a repre-

estar depositada ou em operaçao de transporte, sob sentação fiscal para fins penais, quando for o caso.
controle aduaneiro' A -' ., rt. 26. Serao aplicadas, de conformidade com o

IV - apresentar fatura comercial em desacordo que estabelecer o Poder Executivo, as sanções admi-
com uma .ou mais de uma das exigências que forem nistrativas de cassação, cancelamento, proibição ou
estabeleCidas no regulamento; suspensão:

V - substituir o veículo transportador, em opera- 1- da autorização para utilizar regimes aduanei-
ção de trânsito aduaneiro, sem autorização prévia da ros especiais ou aplicados em áreas especiais, ou
autoridade aduaneira; procedimentos facilitados;



Art. 1° .

Art. 30. Ficam acrescentados à relação de que trata
o art. 31 da Medida Provisória nO 66, de 2002" os Capítu-

"Art. 10. Os débitos de qualquer natu
reza para com a Fazenda Nacional poderão
ser parcelados em até sessenta parcelas
mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas
nesta Lei." (NR)

I - inferiores a R$ 500,00 (quinhentos
reais);

11- superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) nos casos do inciso 111, a, b e c, item
2, do caput deste artigo.

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

§ 4° O imposto não incide sobre a mer
cadoria estrangeira avariada ou que se re
vele imprestável para os fins a que se desti
nava, desde que seja destruída sob controle
aduaneiro, antes do registro da declaração
aduaneira, sem ônus para a Fazenda Nacio
nal." (NR)

Art. 169 .

§

Art. 28. A multa prevista no art. 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
não poderá ser superior a dez por cento do valor to
tal das mercadorias constantes da declaração de
importação, quando de sua aplicação resultar valor
maior do que o limite inferior fixado em seu § 1Q

•

Parágrafo único. A multa aplicada na forma des
te artigo não admite qualquer redução de valor.

Art. 29. O caput do art. 10 da Lei nO 10.522, de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
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11 - da autorização ou da habilitação para operar los 10, 28, 29 e 31 da Tabela de Incidência do Imposto
regimes aduaneiros especiais ou aplicados em áreas sobre Produtos Industrializados - Tipi.
especiais; Art. 31. O transportador, o depositário, ou seus

111- da inscrição no registro próprio para prestar prepostos, na ausência do viajante, do importador, ou
serviços nas atividades relacionadas com o despa- do exportador, os representam para efeito de identifi-
cho aduaneiro; cação, quantificação e descrição da mercadoria ou

IV - do credenciamento para a prestação de as- bem submetidos a verificação pela fiscalização adua-
sistência técnica; e neira.

V - da autorização para o ingresso em locais ou Art. 32. Não constitui infração às legislações da
em recintos alfandegados. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

Art. 27. O art. 111 e os incisos Ie 11 do § 211 do art. (Cide), instituída pela Lei nll 10.336, de 19 de dezembro
169 do Decreto-Lei nll 37, de 18 de novembro de de 2001, da contribuição para o PIs/Pasep ou da Co-
1966, passam a vigorar com as seguintes alterações: fins, a hipótese de o contribuinte imputar ao preço de

seus produtos os valores já descontados da parcela da
Cide compensável nos termos do art. S2- da citada Lei.

Art. 33. A incidência da Cide referida no art. 32
sobre os gases liquefeitos de petróleo classificados
na subposição 2711.1 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), nos termos do inciso V do art. 3° da
Lei n° 10.336, de 2001 , não alcança os produtos clas
sificados no código 2711.11.00.

Art. 34. O disposto noart. 66 da Lei n° 9.430, de
1996, aplica-se, também, à Cide referida no art. 32,
observadas todas as demais normas estabelecidas
na Lei n° 10.336, de 2001.

Art. 35. A restrição contida no inciso IV do § 3°
do art. 41 da Medida Provisória n° 66, de 2002, não se
aplica na hipótese de a pessoa jurídica promover es
pontaneamente o pagamento ou recolhimento da to
talidade dos débitos em atraso, juntamente com os
acréscimos relativos aos juros e à multa de mora, até
a data da utilização do bônus.

Art. 36. Os valores correspondentes ao Imposto
sobre Produtos Industrializados e ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços devido na con
dição de contribuinte substituto não integram a base
de cálculo dos tributos e contribuições incidentes so
bre a receita bruta da pessoa jurídica, por não terem a
natureza de receita própria.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não
afasta a responsabilidade da pessoa jurídica, na for
ma da legislação aplicável.

Art. 37. O disposto no art. 38 da Medida Provisó
ria n° 66, de 2002, aplica-se, também, às entidades
autorizadas a funcionar pela Superintendência de Se
guros Privados - SUSEP.

Art. 38. A remissão concedida em virtude do art.
4° da Medida provisória nO 67, de 4 de setembro de
2002, independe de ato de reconhecimento da autori
dade administrativa, sem prejuízo da verificação, a
qualquer tempo, em procedimento fiscal, do correto

._-------~" .._." -."." _ _.." ~ .._-----.•."



Art. 40. O art. 2° da Lei n° 8.989, de 24 de fe
vereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"O benefício de que trata o art. 1° so
mente poderá ser utilizado uma vez, salvo
se o veículo tiver sido adquirido há mais de
três anos." (NR)

§ 2° Se o recurso de que trata este ar
tigo não for julgado dentro do prazo de no
venta dias, será automaticamente provido."
(NR)

Art. 285. O recurso previsto no § 4° do
art. 282 deste Código será interposto peran
te a autoridade que impôs a penalidade, a
qual o remeterá a JARI, que deverá julgá-lo
em até trinta dias.

§ 3° Se, por motivo de força maior, o
recurso não for julgado dentro do prazo pre
visto neste artigo, a autoridade que impôs a
penalidade deverá, de ofício, conceder-lhe
efeito suspensivo.

§ 4° Se o recurso de que trata este ar
tigo não for julgado dentro do prazo de ses
senta dias, a penalidade aplicada será auto
maticamente cancelada, não gerará ne
nhum efeito e seus registros serão arquiva
dos." (NR)

Art. 288 .
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enquadramento na hipótese de remissão estabeleci- Art. 41. O inciso 11 do parágrafo único do art. 8°
da no mencionado artigo. da Medida Provisória n° 2.185-35, Z, de 24 de agos-

§ 1º- Relativamente aos créditos tributários já to de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

constituídos, a remissão dar-se-á com base em re- "11 - os empréstimos ou financiamen-
querimento de revisão do quantum devido em decor- tos junto a organismos financeiros multilate-
rência da exclusão das parcelas remidas. rais e a instituições de fomento e coopera-

§ 2ll O disposto neste artigo alcança, inclusive, ção ligadas a governos estrangeiros, que te-
os débitos remidos de empresa estrangeira, na hipó- nham avaliação positiva da agência financi-
tese em que observada a condição estabelecida no § adora, e ao Banco Nacional de Desenvolvi-
1° do art. 4° da Medida Provisória n° 67, de 2002. mento Econômico e Social- BNDES, desde

§ 3° Havendo processo de execução ou correla- que contratados dentro do prazo de seis
tos, a remissão fica condicionada à renúncia, por par- anos contados de 30 de junho de 1999 e
te do contribuinte, do direito em que se funda a con - destinados exclusivamente à complementa-
testação do débito e, pelo advogado e pela parte, dos ção de programas em andamento." (NR)

ônus de sucumbência. Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o pro-
Art. 39. Os arts. 285 e 288 da Lei n° 9.503, de 23 cesso administrativo de consulta no âmbito do lnstitu-

de setembro de 1997, passam a vigorar com as se- to Nacional do Seguro Social - INSS, aplicando-se,
guintes alterações: no que couber, o disposto na Lei n° 9.430, de 27 de

dezembro de 1996.
Art. 43. Esta Medida Provisória entra em vigor na

data de sua publicação, produzindo efeitos, em relação:
I - ao art. 6°, a partir dos fatos geradores ocorri

dos a partir de 1° de novembro de 2002;
11- ao art. 34, a partir de 1° de janeiro de 2003.
Art. 44. Ficam revogados o § 2° do art. 6° da Lei

n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, o art. 374 da Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o § 3° do art. 10
da Medida Provisória n° 71, de 3 de outubro de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADA.

Estão prejudicadas as emendas a ela apresen
tadas na Comissão Mista do Congresso Nacional.

Esta Presidência encaminhará a matéria à Co
missão Mista, para que seja elaborado projeto de de
creto legislativo que discipline as relações jurídicas
decorrentes da vigência da medida provisória.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
só registrar o compromisso de negociarmos a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A lide
rança do PT já registrou isso, Deputado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Estamos refor
çando, para ter certeza amanhã.



EMENDA

"Suprima-se o art. 10 da Medida
Provisória, que altera o art. 1° da Lei n°
7.474, de 8 de maio de 1986, renumeran
do-se os subsequentes."

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro ressaltar que esse destaque é de uma das figuras
mais importantes do PFL, o Deputado Crescêncio Pe
reira Jr., que, em quatro meses, mostrou grande dis
posição para o trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Não é
destaque, nobre Deputado. Trata-se da emenda.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Então, não
houve destaque.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub
meter a votos a Medida Provisória n° 76, de 2002, res
salvado o destaque.

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 76, de 2002, do Poder Executi
vo, que dispõe sobre a instituição de equi
pe de transição pelo candidato eleito para o
cargo de Presidente da República, cria car
gos em comissão e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista do
Congresso Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 10-11-02
Prazo na Câmara: 24-11-02
Prazo para sobrestar a pauta: 12-12-02
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -Item 2. supostos constitucionais de relevância e urgência e

MEDIDA PROVISÓRIA N° 76, DE 2002 da adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 8° da Resolução n° 1, de 2002 - CN.

(Do Poder Executivo)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles

que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas

sa-se à votação do mérito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Sobre a

mesa requerimento de destaque da Bancada do PFL
de seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° ,do Re

gimento Interno, destaque para votação em separado do
art. 10 da Medida Provisória n° 76, para suprimi-lo.

Sala das Sessões, em dezembro de 2002.
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL e

Crescêncio Pereira Jr, PFL.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub
meter a votos a Emenda apresentada na Comissão
Mista do Congresso Nacional, com parecer favorável,
ressalvado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à Medida Provi
sória n° 76, de 2002 e a emenda a ela apresentada
na Comissão, em substituição à Comissão Mista do
Congresso Nacional, ao Sr. Deputado Darcísio Pe
rondi.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Medida Provisória n° 76, de 2002, faculta ao candidato
eleito para o cargo de Presidente da República o direito
de instituir equipe de transição governamental, para in
teragir com a Administração Pública Federal.

Essa interação propiciará a preparação de atos
e iniciativas do novo Governo. A medida cria cinqüen
ta cargos em comissão e estipula que os ocupantes
deverão manter sigilo dos dados e das informações
confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de res
ponsabilização, nos termos da legislação específica.

A medida tem parecer favorável deste Relator
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici
dade e admissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Qual é o
parecer à emenda apresentada?

O SR. DARCíSIO PERONDI- O parecer é favo
rável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - O pare
cer é favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub

meter a votos o parecer do Relator, na parte em que
manifesta opinião favorável ao atendimento dos pres-

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



§ 4° Todos os membros da equipe de transição
nomeados na forma do § 20 serão automaticamente
exonerados ao final do prazo de que trata o § 10.

§ 5° É vedada a acumulação de CETG com ou
tros cargos em comissão ou função de confiança de
qualquer natureza na Administração Pública.

§ 6° Excepcionalmente, no exercício de 2002, o
provimento dos cargos criados na forma do caput fica
condicionado à prévia expedição de ato do Poder
Executivo que promova a vedação, pelo período esti
pulado no § 1°, do provimento de cargos e funções
comissionadas cujo montante de remuneração seja
igualou superior, em bases mensais, ao dos referidos
cargos.

Art. 5° Sem prejuízo dos deveres e das proibi
ções estabelecidos pela Lei nO 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, os titulares dos cargos de que trata o
art. 4° deverão manter sigilo dos dados e informações
confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de res
ponsabilização, nos termos da legislação específica.

Art. 6° Compete à Casa Civil da Presidência da
República disponibilizar, aos candidatos eleitos para
os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repú-
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da data do turno que decidir as eleições presidenciais e
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, deverão estar vagos obrigatoriamente no prazo de
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: até dez dias contados da posse do candidato eleito.

Art. 1° Ao candidato eleito para o cargo de Presi- § 2° A nomeação dos ocupantes dos cargos de
dente da República é facultado o direito de instituir que trata o caput deste artigo será feita pelo Chefe da
equipe de transição, observado o disposto nesta Me- Casa Civil da Presidência da República, observado o
dida Provisória. disposto no § 4° do art. 2°.

Art. 2° A equipe de transição de que trata o art. § 3° O servidor ocupante de cargo efetivo ou
10 tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos emprego permanente na Administração Pública fede-
órgãos e entidades que compõem a Administração ral direta ou indireta, investido em CETG, poderá op-
Pública federal e preparar os atos de iniciativa do tar por uma das remunerações a seguir discrimina-
novo Presidente da República, a serem editados ime- das, obedecidos os limites fixados pela Lei n° 8.852,
diatamente após a posse. de 4 de fevereiro de 1994:

§ 1° Os membros da equipe de transição serão I - valor do CETG, acrescido dos anuênios;
indicados pelo candidato eleito e terão acesso às in - 11- diferença entre o valor do CETG e a remune-
formações relativas às contas públicas, aos progra- ração do cargo efetivo ou emprego; ou
mas e aos projetos do Governo federal. 111- remuneração do cargo efetivo ou emprego,

§ 2° A equipe de transição será supervisionada observadas, quanto ~~ gratificações com ~a~e ~o de-
por um Coordenador, a quem competirá requisitar as sempenho ou produtividade, as regras aphcavels aos
informações dos órgãos e entidades da Administra- ocupantes de cargos em comissão com remuneração
ção Pública federal. equivalente, acrescida dos seguintes percentuais da

§ 3° Caso a indicação de membro da equipe de remuneração do respectivo CETG:

transição recaia em servidor público federal, sua re- a) sessenta e cinco por cento da remu-
quisição será feita pelo Chefe da Casa Civil da Presi- neração dos CETG, níveis I e 11;
dência da República e terá efeitos jurídicos equivalen- b) setenta e cinco por cento da remu-
tes aos atos de requisição para exercício na Presidên- neração dos CETG, nível 111; ou
cia da República. c) quarenta por cento da remuneração

§ 4° O Presidente da República poderá nomear dos CETG, níveis IV, V e VI.
o Coordenador da equipe de transição para o cargo
de Ministro Extraordinário, nos termos do art. 37 do
Decreto-Lei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967, caso
a indicação recaia sobre membro do Poder Legislati
vo Federal.

§ 5° Na hipótese da nomeação referida no § 40,
fica vedado o provimento do cargo CETG-VII cons
tante do Anexo a esta Medida Provisória.

Art. 3° Os titulares dos órgãos e entidades da
Administração Pública federal ficam obrigados a for
necer as informações solicitadas pelo Coordenador
da equipe de transição, bem como a prestar-lhe o
apoio técnico e administrativo necessários aos seus
trabalhos.

Art. 40 Ficam criados cinqüenta cargos em co
missão, denominados Cargos Especiais de Transição
Governamental - CETG, de exercício privativo da
equipe de transição de que trata o art. 1°, nos quanti
tativos e valores previstos no Anexo a esta Medida
Provisória.

§ 1° Os cargos de que trata o caput deste artigo
somente serão providos no último ano de cada man
dato presidencial, a partir do segundo dia útil após a



CARGOS ESPECIAIS De TRANSiÇÃO GOVERNAMENTAL

CODIGO r,tAlOR UNITARtO iQTDE.

ETG-VII .000,00 1

ETG-VI .500,00 14
ETG-V .300,00 10

ETG -IV .850,00 S

ETG-1I1 .56000

ETG-II .390,00

ETG-I .220,00

OTAl ~o

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Passa-se à

apreciação do destaque que requer votação em separa
do do art. 10 da Medida Provisória nO 76/02.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub
meter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 10. O art. 1° da Lei n° 7.474, de 8
de maio de 1986, passa a vigorar com a se
guinte redação:

Art. 1° .
§ 1° Os quatro servidores e os motoristas de

que trata o caput deste artigo, de livre indicação do
ex-Presidente, ocuparão cargos em comissão do

Art. 9° O disposto nesta Medida Provisória não
se aplica no caso de reeleição de Presidente da Re
pública.

Art. 10. O art. 1°daLei n07.474,de8de maio de
1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1° ..

§ 1° Os quatro servidores e os motoris
tas de que trata o caput deste artigo, de li
vre indicação do ex-Presidente da Repúbli
ca, ocuparão cargos em comissão do Gru
po-Direção e Assessoramento Superiores 
DAS, até o nível 4, ou gratificações de re
presentação, da estrutura da Presidência da
República.

§ 2° Além dos servidores de que trata
o caput, os ex-Presidentes da República po
derão contar, ainda, com o assessoramento
de dois servidores ocupantes de cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores - DAS, de nível 5." (NR)
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blica, local, infra-estrutura e apoio administrativo ne- da República, seis cargos em comissão do Grupo-Di-
cessários ao desempenho de suas atividades. reção e Assessoramento Superiores, DAS-102.5.

Art. 7° As propostas orçamentárias para os anos Parágrafo único. Excepcionalmente, no exercí-
em que ocorrerem eleições presidenciais deverão cio de 2003, o provimento dos cargos criados nos ter-
prever dotações orçamentárias, alocadas em ação mos do caput fica condicionado à prévia edição de
específica na Presidência da República, para atendi- ato do Poder Executivo que promova a extinção de
mento das despesas decorrentes do disposto nos cargos e funções comissionadas cujo montante de re-
arts. 1°,2°,4° e 6° desta Medida Provisória. muneração seja igualou superior, em bases mensais,

Parágrafo único. Excepcionalmente, nos exercí_ ao dos cargos a serem providos.
cios de 2002 e 2003, não se aplica a exigência de Art. 13. O Poder Executivo adotará as providên-
ação específica de que trata o caput, e as referidas cias necessárias ao cumprimento do disposto nesta
despesas correrão à conta das dotações orçamentá- Medida Provisória.
rias alocadas à Presidência da República, cabendo Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão na data de sua publicação.
propor os créditos suplementares eventualmente ne- Art. 15. Fica revogado o art. 5° da Lei n° 8.889,
cessários. de 21 de junho de 1994.

Art. 8° O Coordenador da equipe de transição
poderá delegar, mediante portaria, a atribuição de
que trata o § 2° do art. 20 desta Medida Provisória a ANEXO

membros da equipe ocupantes de CETG, níveis V e
VI.

Art. 11. Os candidatos eleitos para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República pode
rão ter, mediante solicitação do Coordenador da
equipe de transição, segurança pessoal garantida
nos termos do disposto no art. 6°, caput e § 5° da
Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998.

Art. 12. Para atendimento ao disposto no § 2° do
art. 1° da Lei n° 4.774, de 1986, ficam criados, a partir
de 1° de janeiro de 2003, na Casa Civil da Presidência



REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 76-A DE 2002

Dispõe sobre a instituição de equipe
de transição pelo candidato eleito para o
cargo de Presidente da República, cria car
gos em comissão, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ao candidato ele~o para o cargo de Presi

dente da República é facultado o direito de instituir
equipe de transição, observado o disposto nesta Lei.

Art. 2° A equipe de transição de que trata o art.
1° tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos
órgãos e entidades que compõem a Administração
Pública Federal e preparar os atos de iniciativa do
novo Presidente da República, a serem editados ime
diatamente após a posse.

§ 1° Os membros da equipe de transição serão
indicados pelo candidato eleito e terão acesso às in
formações relativas às contas públicas, aos progra
mas e aos projetos do Governo Federal.

§ 2° A equipe de transição será supervisionada
por um Coordenador, a quem competirá requisitar as
informações dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal.

§ 3° Caso a indicação de membro da equipe de
transição recaia em servidor público federal, sua re
quisição será feita pelo Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República e terá efeitos jurídicos equivalen
tes aos atos de requisição para exercício na Presidên
cia da República.

§ 4° O Presidente da República poderá nomear
o Coordenador da equipe de transição para o cargo
de Ministro Extraordinário, nos termos do art. 37 do
Decreto-Lei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967, caso
a indicação recaia sobre membro do Poder Legislati
vo Federal.

§ 5° Na hipótese da nomeação referida no § 4°,
fica vedado o provimento do cargo CETG-VII cons
tante do Anexo a esta Lei.

Art. 3° Os titulares dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal ficam obrigados a for
necer as informações solicitadas pelo Coordenador
da equipe de transição, bem como a prestar-lhe o
apoio técnico e administrativo necessários aos seus
trabalhos.
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Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, É mantido o dispositivo destacado, com o voto
até o nível 4, ou gratificações de representação, da contrário do PFL.
estrutura da Presidência da República. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so-

§ 2° Além dos servidores de que trata o caput, bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
os ex-Presidentes da República poderão contar, ain
da, com o assessoramento de dois servidores ocu
pantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS de nível 5:'

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a pa
lavra o Deputado Inocêncio Oliveira, para encaminhar.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse destaque é
muito importante. O Deputado Crescêncio Pereira Jr.,
primeiro suplente do partido no Ceará e que está no
exercício do mandato em virtude da licença do nobre
Deputado Roberto Pessoa, em pouco tempo mostrou
que é um homem competente, sério, observador, um
trabalhador incansável, que presta atenção a todas
as matérias votadas.

S.Exa. fez esse destaque para que não fossem
criadas mais duas vagas para a estrutura do ex-Presi
dente da República, entendendo que a atual já era
conveniente. S.Exa. pediu o apoio da bancada, o que
fizemos com muita satisfação e orgulho. No entanto,
como houve acordo, contra o qual meu partido não vai
insurgir-se, uma vez que acordo é para ser cumprido,
o PFL votará a matéria.

Gostaria de ressaltar que o Deputado Crescên
cio Pereira Jr. o fez na melhor das intenções, com o
sentimento de resguardar recursos do Tesouro públi
co. S.Exa. impressiona pela grandeza e pelo espírito
público que tem demonstrado nesta Casa no pouco
tempo que aqui está em convivência conosco.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem a
palavra o Deputado Professor Luizinho, para encami
nhar o destaque da bancada que suprime o art. 10.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na Medida Provi
sória n° 76, de 2002, o acordo era para votar o texto
original. Estou fazendo o encaminhando para manter
o acordo e votar o texto original.

Não há nenhuma contraposição. É apenas para
garantirmos o acordo, votando o texto original.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - V.Exa.
encaminha pela manutenção do art. 10?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sou pela ma
nutenção do art. 10.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles
que forem pela manutenção do art. 10 da Medida Pro
visória nO 76, de 2002, permaneçam como se acham.
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Art. 40 Ficam criados cinqüenta cargos em CQ- comissionadas cujo montante de remuneração seja
missão, denominados Cargos Especiais de Transição igualou superior, em bases mensais, ao dos referidos
Governamental - CETG, de exercício privativo da cargos.
equipe de transição de que trata o art. 1o, nos quanti- Art. 50 Sem prejuízo dos deveres e das proibi-
tativos e valores previstos no Anexo a esta Lei. ções estabelecidos pela Lei n° 8.112, de 11 de de-

§ 10 Os cargos de que trata o caput deste arti- zembrode 1990, os titulares dos cargos de que trata o
go somente serão providos no último ano de cada art. 40 deverão manter sigilo dos dados e informações
mandato presidencial, a partir do segundo dia útil confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de res-
após a data do turno que decidir as eleições presi- ponsabilização, nos termos da legislação específica.
denciais e deverão estar vagos obrigatoriamente no Art. 60 Compete à Casa Civil da Presidência da
prazo de até dez dias contados da posse do candida- República disponibilizar, aos candidatos eleitos para
to eleito. os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repú-

§ 20 A nomeação dos ocupantes dos cargos de blica, local, infra-estrutura e apoio administrativo ne-
que trata o caput deste artigo será feita pelo Chefe da cessários ao desempenho de suas atividades.
Casa Civil da Presidência da República, observado o Art. 70 As propostas orçamentárias para os anos
disposto no § 40 do art. 20

. em que ocorrerem eleições presidenciais deverão
§ 3D O servidor ocupante de cargo efetivo ou prever dotações orçamentárias, alocadas em ação

emprego permanente na Administração Pública Fe- específica na Presidência da República, para atendi-
deral direta ou indireta, investido em CETG, poderá mento das despesas decorrentes do disposto nos
optar por uma das remunerações a seguir discrimina- arts. 10

, 20
, 40 e 60 desta Lei.

das, obedecidos os limites fixados pela Lei n° 8.852, Parágrafo único. Excepcionalmente, nos exercí-
de 4 de fevereiro de 1994: cios de 2002 e 2003, não se aplica a exigência de

1- valor do CETG, acrescido dos anuênios; ação específica de que trata o caput, e as referidas
11- diferença entre o valor do CETG e a remune- despesas correrão à conta das dotações orçamentá-

ração do cargo efetivo ou emprego; ou rias alocadas à Presidência da República, cabendo
111 - remuneração do cargo efetivo ou emprego, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

observadas, quanto às gratificações com base no de- propor os créditos suplementares eventualmente ne-
sempenho ou produtividade, as regras aplicáveis aos cessários.
ocupantes de cargos em comissão com remuneração Art. 80 O Coordenador da equipe de transição
equivalente, acrescida dos seguintes percentuais da poderá delegar, mediante portaria, a atribuição de
remuneração do respectivo CETG: que trata o § 20 do art. 20 desta Lei a membros da

a) sessenta e cinco por cento da remu- equipe ocupantes de CETG, níveis V e VI.
neração dos CETG, níveis I e 11; Art. 90 O disposto nesta Lei não se aplica no

b) setenta e cinco por cento da remu- caso de reeleição de Presidente da República.
neração dos CETG, nível 111; ou Art. 10. O art. 10 da Lei n° 7.474, de 8 de maio de

c) quarenta por cento da remuneração 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
dos CETG, níveis IV, V e VI. "Art. 10

..•.••...•.••....•...............................•

§ 40 Todos os membros da equipe de transição § 10 Os quatro servidores e os motoris-
nomeados na forma do § 20 serão automaticamente tas de que trata o caput deste artigo, de li-
exonerados ao final do prazo de que trata o § 1o. vre indicação do ex-Presidente da Repúbli-

§ 50 É vedada a acumulação de CETG com ou- ca, ocuparão cargos em comissão do Gru-
po-D,·reça-o e Assessoramento Superiores 

tros cargos em comissão ou função de confiança de
DAS, até o nível 4, ou gratificações de re-

qualquer natureza na Administração Pública. presentação, da estrutura da Presidência da
§ 60 Excepcionalmente, no exercício de 2002, o República.

provimento dos cargos criados na forma do caput fica § 20 Além dos servidores de que trata
condicionado à prévia expedição de ato do Poder o caput, os ex-Presidentes da República
Executivo que promova a vedação, pelo período esti- poderão contar, ainda, com o assessora-
pulado no § 1o, do provimento de cargos e funções mento de dois servidores ocupantes de car-



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56415

gos em comissão do Grupo-Direção e O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Assessoramento Superiores - DAS, de nível Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
5."(NR) contram. (Pausa.)

APROVADA.
Art. 11. Os candidatos eleitos para os cargos de A matéria vai ao Senado Federal.

Presidente e Vice-Presidente da República poderão
ter, mediante solicitação do Coordenador da equipe O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Item 3.

de transição, segurança pessoal garantida nos ter- MEDIDA PROVISÓRIA N° 77, DE 2002
mos do disposto no art. 6°, caput e § 5°, da Lei n° (Do Poder Executivo)

9.649, de 27 de maio de 1998. Discussão, em turno único, da Medi-
Art. 12. Para atendimento ao disposto no § 2° do da Provisória nO 77, de 2002, que altera

art. 1° da Lei n° 7.474, de 1986, ficam criados, a partir as Leis nOs 10.464, de 24 de maio de
de 1° de janeiro de 2003, na Casa Civil da Presidência 2002, 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e
da República, seis cargos em comissão do Grupo-Di- 10.437, de 25 de abril de 2002; autoriza a
reção e Assessoramento Superiores, DAS-102.5. concessão de crédito, com recursos dos

Fundos Constitucionais de Financiamen-
Parágrafo único. Excepcionalmente, no exercí- to do Norte, Nordeste e Centro-Oeste,

cio de 2003, o provimento dos cargos criados nos ter- para aquisição dos títulos do Tesouro
mos do caputfica condicionado à prévia edição de ato Nacional necessários à contratação de
do Poder Executivo que promova a extinção de car- operação na forma da Resolução n°
gos e funções comissionadas cujo montante de remu- 2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do
neração seja igualou superior, em bases mensais, ao Conselho Monetário Nacional, relaciona-
dos cargos a serem providos. da com dívidas contraídas com recursos

Art. 13. O Poder Executivo adotará as providên- de outras fontes; dispõe sobre reconver-
são de atividades de mutuários com dívi

cias necessárias ao cumprimento do disposto nesta
das junto a bancos oficiais federais; e dá

Lei. outras providências. Pendente de pare-
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua cer da Comissão Mista do Congresso Na-

publicação. cional.

Art. 15. Fica revogado o art. 5° da Lei n° 8.889, Prazo na Comissão Mista: 10-11-02
de 21 de junho de 1994. Prazo na Câmara: 24-11-02

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2002. Prazo para sobrestar a pauta: 12-12-02
- Nelson Otoch, Relator.

ANEXO
CARGOS ESPECIAIS DE TRANSICÃO GOVERNAMENTAL

ICÓDIGO IvALOR UNITARtO IQTDE.

ETO-VI .000,00

ETG-VI .500,00

ETO-V .300,00 o
ETG -IV .85000

ETG -IH .560,00

ETG-H 1.390,00

ETG-I .220,00

OTAl ~

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer à Medida
Provisória n° 77, de 2002 e às emendas a ela
apresentadas, em substituição à Comissão Mista
do Congresso Nacional, ao nobre Deputado Ro
naldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, coube a mim, por determi
nação do Líder do meu partido, Deputado Inocêncio
Oliveira, relatar a Medida Provisória n° 77, de 2002,
que altera as Leis nOs 10.464, de 24 de maio de 2002,
10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 10.437, de 25 de
abril de 2002.

À medida provisória foram apresentadas 36
emendas, pelos Deputados Adão Pretto, Augusto
Nardes, Darcísio Perondi, Luis Carlos Heinze, Nilson
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Mourão e Silas Brasileiro e pelos Senadores Jonas
Pinheiro, Osmar Dias e Heloísa Helena.

Da Admissibilidade

A admissibilidade da Medida Provisória n° 77,
de 2002, restringe-se aos pressupostos de relevância
e urgência, que entendemos estarem presentes no
caso sob exame. Com base no exposto, somos pela
admissibilidade da medida provisória.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa.

O voto é pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa da medida provisória em tela,
bem como das emendas que lhe foram oferecidas, à
exceção da Emenda nO 2, que estabelece prazo para
regulamentação da lei. O vício de inconstitucionalida
de, entretanto, poderia ser sanado pela supressão da
parte inicial do texto.

Da adequação financeira e orçamentária.

Foram apresentadas 36 emendas à Medida
Provisória n° 77, de 2002.

As Emendas de nOs 1, 2, 8, 13, 26 e 27 promo
vem ajuste no texto, sem implicação financeira e orça
mentária sobre as finanças públicas federais.

As demais emendas propõem alterações no que
concerne a prazo e critérios de renegociação, com
impactos positivos sobre as receitas da União, na me
dida em que ampliam as condições de solvência do
setor rural.

Diante do exposto, voto pela compatibilidade e
pela adequação orçamentária e financeira da Medida
Provisória n° 77, de 2002, e das Emendas de nOs 3 a
7,9 a 12,14 a 25, 28 a 36, e pela não-implicação de
aumento ou diminuição de receitas ou despesa orça
mentária das Emendas de nOs 1,2,8, 13,26 e 27.

Sr. Presidente, quanto ao mérito, gostaria de es
clarecer a todos os Parlamentares que aqui estão que
a medida provisória é o capítulo final daquilo que esta
Casa conseguiu e foi aplaudido por todo o Brasil. A
Câmara, pela primeira vez na história política do País,
conseguiu renegociar a dívida de 100% dos agriculto
res, a qual chegava ao patamar de 32 bilhões de reais
e era totalmente insuportável para o setor rural, devi
do aos indexadores e a todas as penalidades por ele
sofridas.

Esta Casa aprovou leis e apresentou emendas
às medidas provisórias. Com isso, conseguimos de
sonerar dos produtores rurais 9 bilhões, 146 milhões
de reais, dando vitalidade à agricultura, que hoje
apresenta um superávit nas exportações de 21 bi
lhões de dólares, responsável pelo saldo positivo da
balança comercial do Brasil.

O setor reconhece o apoio que teve não só da
bancada da Frente Parlamentar da Agricultura, mas
também de todos os pares que tiveram sensibilidade
para com as emendas e os projetos de lei sobre a
matéria.

De que trata a Medida Provisória n° 77, de 2002,
se já debatemos o assunto várias vezes?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Lei n°
10.464/02, aprovada no final de abril e sancionada
pelo Presidente da República, só foi regulamentada
pelo Banco Central no final de agosto. O prazo extin
guia-se no dia 30 de outubro deste ano. Pela escas
sez de tempo, centenas de pequenos produtores ru
rais, especialmente aqueles atendidos pelo Programa
de Crédito Especial para a Reforma Agrária 
PROCERA, pelos fundos constitucionais, pelo Pro
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa
miliar - PRONAF e incluídos em parte da renegocia
ção do PESA, não tiveram condições de aderir aos
benefícios da Lei n° 10.464/02.

Não compareci à reunião sobre a Medida Provi
sória n° 77, de 2002, ocorrida no gabinete do Ministro
Pedro Parente, com a presença do Senador Jonas Pi
nheiro e da assessoria da Senadora Heloísa Helena.
Eles entraram em acordo e estenderam o prazo do
que já havíamos conseguido na Lei n° 10.464/02, fa
zendo com que os pequenos agricultores do
PRONAF, dos fundos constitucionais ou do
PROCERA tivessem até o dia 30 de março para regu
larizar as dívidas com os bancos.

O mais solicitado na Medida Provisória n° 77, de
2002, foi fruto de um acordo, acompanhado pelo De
putado Luis Carlos Heinze. Os agricultores que havi
am aderido ao PESA num primeiro momento estavam
sendo prejudicados, porque a mesma forma de rene
gociação da dívida contemplava o PESA com um bô
nus de 5% na taxa de juros.

O que fizemos no projeto de conversão? Busca
mos as emendas de Deputados do Partido dos Traba-



O Relator acatou e aceitou a Emenda Supressi
va n° 13, do Deputado Nilson Mourão, suprimindo o
art. 5° da Medida Provisória n° 77, de 2002, que diz
que os bancos administradores do dinheiro dos re
passes dos fundos constitucionais poderiam financiar
títulos do Tesouro Nacional para as renegociações da
dívida.

Alerto o Líder do PT, ou quem o representa,
para o fato de que, após a aprovação da Medida Pro
visória n° 77 como veio do Executivo, acatando a
Emenda Supressiva n° 3 e retirando o art. 5°, ela será
encaminhada ao Senado Federal. Naquela Casa, te
remos oportunidade de incluir emendas de autoria do
PT e de acabar de vez com a novela do endividamen
to rural.

Diante do exposto, Sr. Presidente, sou pela
aprovação da Medida Provisória n° 77, de 2002, e
da Emenda n° 13, e pela rejeição das demais emen
das apresentadas, na forma do projeto de lei de
conversão que entrego à Mesa e que difere do texto
original apenas no que se refere à supressão do art.
5°.

O texto aprovado no Senado Federal será o pre
viamente acordado. E será mantido pela Câmara dos
Deputados.

Antes de encerrar meu pronunciamento, solicito
a V.Exa. que autorize o Líder do PT a se pronunciar
sobre o acordo existente em relação à Medida Provi
sória n° 77, de 2002, para que possamos continuar o
trabalho no Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, há um clamor no Nordeste. Por
que estender os benefícios apenas aos agricultores
da região semi-árida? Por que não estendê-los, como
havia proposto a Senadora, a toda a região da den
gue? Por que não estendê-los a toda a região dos fun
dos constitucionais, onde também se encontram os
pequenos e miniagricultores?
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Ihadores, que mostravam preocupação com relação Ontem, a Liderança do PT queria - ver a maté-
àquilo por que clama todo o Nordeste. Por que um ci- ria derrubada. Mostramos que, se isso acontecesse,
dadão, que dispunha de fundo constitucional - de criaríamos um buraco negro. Hoje, milhares de pe-
onde se originava o dinheiro - e, ao mesmo tempo, de quenos agricultores estão em situação de adimplên-
um mix proveniente do FAT, tinha dois tratamentos no cia, porque a Medida Provisória n° 77, de 2002, está
banco? Se ele tivesse contraído empréstimo oriundo em vigência.

de fundo constitucional, era contemplado pela Lei n° Foi solicitado um prazo para se debruçar sobre
10.464/02, mas, se existisse um mix, com parte do a matéria e avaliar seu impacto. Estamos chamando
empréstimo proveniente do FAT, infelizmente nada lhe todos há mais de vinte dias l"Jara discutir. Visto que

era dado. não houve resposta, atendemos ontem ao acordo fei-
Em nosso projeto de conversão, tivemos a cora- to entre as Lideranças, a fim de que a Medida Provi-

gem de contemplar o FAT, que hoje intranqüiliza todo sória n° 77/02 fosse aprovada como veio do Executi-
o financiamento agrícola no Nordeste. vo.

Ampliamos o prazo e demos condições de que o
PROCERA, juntamente com o Ministério do Desen
volvimento Agrário, fizesse com que todos aqueles
empréstimos grupais fossem individualizados e não
prejudicassem os agricultores que quisessem resol
ver seus problemas.

Fizemos com que o agricultor que possuísse
uma dívida de até 35 mil reais não tivesse todos os
benefícios dos que recebiam até 15 mil reais, mas,
sim, a condição, já aprovada aqui anteriormente, de
atendimento em cascata, com benefícios, taxas de
juros, alongamento de dívidas e rebate nas parce
las.

Foi esse o debate que buscamos travar no de
correr desses dias. Infelizmente, só conseguimos
debater a questão em duas ocasiões. O primeiro
debate ocorreu com o Núcleo Agrícola do PT. Com o
esfriamento das discussões, a assessoria da Sena
dora Heloísa Helena, depois de vários e insistentes
apelos, tentou que chegássemos a um ponto de
concórdia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, mui
to me honra ter recebido essa função pelas mãos do
Líder do meu partido.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO OFERECIDO PELO RELATOR

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso ca :unbuícào que lhe confere o .111. 62 d~;
S:HU1Ç.10. adota a seguinte ~lcdjJa Pmvlsónd. l:um força de; ;:::

-\n I:: .\ ~el n:': III 4Ô4. J;; 2~ Jc maIO UC lOO~. :::"SS;;' J. \lgOT:lT com as se:;umtes aiterac;:ões:

··:\n. I c i=ica ;,lUIOTlzac.i;l ;,j r~pi.lctuucjo e o alongamento d~ dIvidas onundas de operações
ele creáito rur:li ~o:nrJradjs ao abngo do Programa E:::le~:J.i d~ Credito para J. RefomlJ. A::rina 
?RtiCER.4.. C;:i0S r1HllUarlOS este.w.1l1 ;'hilmD'.emes CO;",: :;U:lS obngaçàes Oll as re;;u~;lTIzem al..: ~ I

de março de 20fJ':. observaoas as seguintes condlcões:

1\' - os u;;:mes íinancelros disporão de prazo ;;.~;: 3 I de março de 2003 para fonn::lllzaçàl1
<10 mstrumemo da repaclUaçào.·· (:--IR)

··.~rt..> Ús mUluanO;i ilàlmpJenr.:s .:jue II;}Ú o:)tarem pei;l rep3ctUaçju [ara0 JUS ;lO bónus
j~ JOm:fllênc:J u.: JU~ trata o II1CISO t1J do ar:. ~~. llO C'::'SO J~ p:lgamer:lo lOtai de seus Mellos all'

.:: d~ ll1aT;:O li.: :'_';~ .. I \.;R I

1- repacti..l:l::lo uo somatóno J;l'; ~restacoes l:1te';TJIS \ .:nclli:l.5. tomadas sem bônu:; e sem
'-'~c;lrgos adicion;;is ue; IllJ{ilmpicmento: Oll

11 - p:l~:.Jl~L.:nlo u.l.': fCr~slacó~s :IllcgrJI S \ cnCh.J";~. ~om;lC~S sem encargos ~.:iiclOn;lls de:
'llJClr:lDiemenw -: .lniIC~lHio-Sé 11 bónus u;: í.Juç trala <) !:lClSO l1i do ar.. 1-'; soor~ o 11101lt:.tnt~ em
::.trasú.·· (:'-iR I

·'An. r.í~ ....................................................................................................................................

1- em 30 Je Jllnho de :003. no C.::ISO dos ml<lu:inos com obngações \'encidas en~ anos
Jnterlores a 2001 a..;.;: I'.~O s..: vaierem ce umJ á:.l.::i a!tem:lilvas previstas no 311. 4";

..................................................... "(:--:RJ

"Arl. -:-~ ús J:;enr~s rrnancelros ilirOmlarào. ;::..: JU de maio de 2U03. ;l ,secretaria (Jc;

.-\!.!T1cuhura F:.lmliJ-.:r do i\.linisténo do Desem'oh'imemo Al!ráno c i Secretana do Tesouro
:-;;clonai do Ministcrio da Fazenda. os montantes en\"oi\làos ~as repactuações c:: nas iiquiàal;õe5

de obngaçàes." (\"Rl

'·An. g!! Fica autonzada a renegociação àe dividas oriundas de operações de crédito rural
àe íl1\'esumcnro contratadas por agncultores iamiliares. mini e pequenos produtores e de suas
cooperalivas e Jssociações. no valor originalmente iinanclado de até RS 35.000.00 (trima e cmco
nlll reais!. cujos mUlu3rios este.iam adimpienres com SUo.lS obrigações ou as regularizem segundo
<lS regras contralualS até 31 de março de 1003. obSerV:lU;li as seguintes caracteristicas e conáicõcc

'
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finaI1Cl:lm:::1lüS .;;; :nvesum:mo concco:àos J:C .J J j;: ceze:r.oro li.:: :997. com Te.
l.lOS Fundos CunSlltUClon:l1S d~ Financlamenlo do :--;ol1c. ~ordcste e Ce:1tro-Oeste Ou equailL...uu~
pdo T<:~;ouro '\;;'CIOI::.11. :10 ,;.üor ongmaimemc c::ntra~Jdo Je ate RS 15.000.0U lquinze md reaiS),
qu:: l1ão foram ren..::g8ciados: com base :;;.( R:soiucào :1': .:. :65. J:: 10 de agosto dr;: 200U. do
(vnselho j\")onetano :'->.1clonal. e na Lel n- l) : 3::;. de 2l) l!t.: novetr.oro ll~ llJY5:

a I rcoate no saldo dc':edor eaul\llieme J ullO .!ltelrOS ~ ::)1(0 acclmos par cento. na d:lta dJ
renegocI:lcào:

bl bóm.1$ u': ;;'Cllll!lién::IJ Jt' trllll;l ;lor cento 500r.: C1U.l oarccia da di,';da paga ate;l dala do
,:::spCCU\Ú \·cnem.ento:

CI :lpilcae~J ..:..: t:l:-:J ;::~tl\a '-'~ luros üc tres por cenlO dl) ano. ;;. pamr JJ. d;Ull UJ

r:'::llc~ocla::j,o .

d l manut::nc:Jo de cronugrama ongIn:l1 de pagame:1lOs:

CI no ;::;J5u .lo: i:nü(K;~mc:n105 ";0111 :':C1JI505 uU$ rtl<.:ll"::O':<IQOS fundus C0nStltUCIOnül~, L'$

::llltU;lnOS:

i. c.\ce!c 0: ,uC;:iIZ;;.;JOS no S~n'h.l~ldo JJ rc:;!.Jll \Jruest..: c iu Estado lle .\fmas Gerai:'
:er:lü ;.::.:: pag;)'L ~Jr;l .:r.-;U:lJLlrm:rItU n~st~ mel':;u. J,.'? :Jor ~cmu. :HJ mimmu. Ja somaLOno 11<l5
pr.:staçocs Iille;.:r;'::5 \ CJlCla;.:s J:-: 2(.' J.;: m:Jw ...1..; 20v':. wm;:aas sem encargos adicIOnal:> li.:

~n;)d;mniemc:)lc. :~:::lCtU:.lr1-:(\-S;; .) ~:S:;lIlt~· J:J saltiu j";\'::-cor é~ fcrm:l proporcional C:lt:c :.lS

p;lrc.::i:.l,S rC:11;lIlI::::';::les,

2. ILlCJllL;J.~;)5 !lLI ::.c::I:-;;.nJo ":..1 ~;;:';I;jü "-oraes!.: ..; -':u [;;l:lGO lL: \llnas Gerais l~r;lo ú tota!

das rn.:SI:':CÜ,:S 1f~,~~rJ!~ \~r;;::u.Js ;.a.: ':~J L:C m::1O J.: ~I)~.l~. wmaLlas se:n er:cargos amcionals (.\c'

II1Jd1l11plemellll1 • ·..:n~ll:~ll.lu.' I'" S~:d.l J..:':cúC'r J_' :om~~ ;;ropon.:;or.ai :::nm: :1: parcela:
reln~nê~C;':!ltC:::

I [ - tin:ll1.::;;.mCI1lL), Li .. t:1\ CmmC:iID (U\1C,,:OlüL'., :~o periodl.l d;:- 2 de J:m;:lro de 19CJ8 .1 ~Il Ue
:u:lilll lL ::fHJ! '.•.,' Ji'1f1~'-\ ,;., l'rl.'~~~ll;.1 ·... ~::lo:::.tl c. :'Jl"uÍ\;c::nCnlC JJ, .-\~n:::dtur~ F:nllii~:' .
PRO\,".l.I·-.: ia;;\,~;::!;);i CL\::~ r :::urSL''; Uc''; f- .:I:llu:, , \;::5tJlll':;';IlJ~::i,:, Fin::tfIEOlaA!@'1I8 .!c ~'íl~

'\ordest::: '~ Cemru·Cit:~.::: ou ~ou;liJzauos peio Tesouro :\aclOnai. no \:.tlor úngllli.l.JlllClIl'

contralado de ale RS : 5. :)üO.OO 'quu~ze 1':'11 i r=JIS I: reoate de OltO inteIros e 01f0 JéCJnlOS por cenlr
no saldo deveàor eXistente em i c: de janeiro de 200~, desde C::.l~ se trate de operaçio contr:ltad~

com enc62rgos pos- fixados:

III - jjnancí~mcntos de ll1\"cslimemo concedidos nos períodos referenciados nos inCISOS I l

jJ. ao amparo de recursos dos Fundos (onSlltUClOn:lIs d~ FinanCiamento do Nane. l\ordeste ::
C~ntro·Oesl~. com vaiar onglllalmeme comr:uado aC:ll1a li~ RS :5.000.00 (quInze mil reais) e alto::
RS 35.000.00 (tnnta e cmco mil reais Lobservadas as seguintes condições:

a) aphca-sç o áisposto no inCISO l ou 11. cor. fCflT'.e ;l data da fonnalização d:l operação
. .

original. paTa a purceJa do saldo devedor. ou da preslaçào. que cOTTesponda ao limne de RS
15.000.00 (quinze mIl realSI na dala do comralo original;
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oI para a parceia do saldo deveaor. ou àJ prestaçjo. que diz respeito ao créáilO orIginai
exceàeme no Iimne de RS !5.000.00 (quinze mil re~ISI. mam~m'se os encargos conrrólltl.llS
\·tgemes Dara .SIIuacào d~ norrnJÍlàaàe.

......................................................................................................................................................... ··(NRI

"An. 11. Ficam os gestores dus Fundos Consmuc;onals de financlamemo do None.
~oràeste e Cemro-Oeste autorizaàos ;l conceder bônus d~ adimpiênclJ. sobre cada parcela da
di\lÍOa paga até o \·encimenlO. nns proporções e condições a seguir expiicitadas. no caso de
operacões de crédito aú setor rural ao amparo de re::::Jrsos desses Fundos. cUJos mutu.irios estei.""
adtmpiemes com suas obrigações ou as reguianzcrr. ate 31 de março de :::003:

An. Z'-= O ~ 3~ do ar:. :~ da Le: n~ 1U.I"7i. de 12 de J~melro de 2UO 1. passa a vigorar com a
egUtnLe recacão:

.. ~ 3!: Fica estabeie:::loo o prJzo <.ire .~ i de marco ,"c 2003 p:lra.c ;::1:::erramemo das
renegoclacões. prorrogações .~ composIções de li,VUÜ1S amparadas em re:ursos àos Fundos
Constitucionais. inclusIve sob J fonna ai,ernallva àe que Irata o ano 4Q desta Le:." (~'RI

Art. y: O ar.. ':;'" dJ Le: ;)2 10.-1':: -. J~ 25 J~ abril d~ 2001. passa J. ngorar com a segulnle

~daç.io:

I - zero \irguia selecemos ç cino.LJenlJ e nO\'e por cemo ao mês sobre o pnnclpaL para ~

vanacào lGP·!\1 do mes imedi:lla:nence amenor ao de Incldênc..~;

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

:\n. 4~ Fic;l ;:;.llonzaca. ::lJTa :l;; ooerJcões ;;.jau:rià:ls oei::! L'niào soo :.: igià~ d;.l Medld:.:
'ovIsana ::-' :.!%-3. de 2~ de :J,\!OSIO ~;; 200 1. ~lle 5;10 OJSSlvetS ciéenauaàramemo .10 ar•. ::: d;l Lei J;~
),437. d~ 2002. a substlLuicão dos enCJrgos Iinancelros OJ:::tUJdos. na 'penoào que se Inlel;] na data d::
lblicacão àesUl Medid.1 ProvIsóna Jre 31 de rr:arço de 2003. pelos e:1cargos estabeiec:àos nos [CrnlOS dos
cisos \ e n do caput áo reieriáo :m. 2~

~ l~ As prestacões que esm·erem \"I;,:ncidas na data da publicacão àeSIJ ~\'ledlda Provlson
:rão comgldas da seguinte ràrma:

I - dos respectivos lencimemos ale o di~ atlIenOr ao da menclOnad:! publicacão. pelo
\cargo~ financeiros definidos no uno 5~ da Medida Provisóna n~ 2.196-3. de 2001:

li - da data da publicado desIa Medida Provisória aIé 3] de março de 1003. pelos encarg~

,tabelecióos no ano 2!.! da LeI n:! 10.437. de 2002.
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~ 2~ .-\phcam-:;e as (ilsposlcões iio caput deste :mlgo ;lS p;u-ceJas com '''e~::mento J pJmr (1.

Jaca da publicado desta Meàiàa ProvIsória ate 3! de março de 2003. desde que pagas ale o venCImento

Art. .bP Os bancos oficiais federais floderão. a seu exclusl\'o critério. retardar a propositura
::::.: suspender processo de execução )uàiclal de áividas de operacões àe credito rural. no caso de
J.gncullores ;-;:miliares. mini e pequenos produtores c de suas cooper:mvas e :1Ssocia~üt::::. ljuandlJ
:nvoiverem '.::ior (1ngmJI~eme iinanctado c::: J.t~ RS 35.oJOO.OD IlnnlJ ;; cm::o mIl re:usl e:l1 pr0.l .... IO:
:0callzaOus. em :m~:lS àc abrangén::l:l <.:lOS funl10s CQnstnu:.o:1ais J.:: FinanCIamento d;) ~one. ~orde:>Lc OLt
::entro-Oeste. desde que Í"'!:l.la reconheCImento CJ ne::es5luade :: ~ reconversão de Jundades para resgate
..:lU ampha;::~o é:l caD;lcloaoe de gerado de rena:l dos :lgncuaores

~ I!! Para efeito de reconneClmemo da neceSSidade úe reconve:-sào cie :mvidades. os bancos
onelaLS tederals poderão se valer de estudos reailzados por e~lIdades de pesqulsú e ae prestacào d::
:lSSl5tência :'::::1IC3 e e~.le:lsào rurai.

~~!2 ::xciuem-se do disposto neste :mlgo as ope:-acões adqUlriáas son a ~gide da Medld;;
ProvisoriJ r:~: l<)/Í·'. dc~ 2001 . .15 re!1e~aCI3d=t5 cum D:lse n;, LeI i)C: C) 13.s. de 29 cic nO\embro de 1995.•,b

cOnlemplaà:!s pdo :lr.. 8~ da Lei r.~ ~ OAb-+. J;: 2002. com 3 redacào dada peio ar:. ~ ~ àesla Medld~

Pronsam.. :: :l~uelas fo:mailzadas a!Jos 30 dt: )L1nno de :!OOO.

~ :'c':"'p l1::JlT.-se 3:; dlsoas;<:ões deSle amgJ :lS operacóes laslreaca~ cor recursos dos
Fundos COl,SlltUClOnals de FinanclJmenro do :\or.c. :'-.urdes:e O"J Centro·Oeste.

.\n~ O imoaclO linanceiro O::l5 cilsposlcões oesti.l .\ledid:J ProvlsónJ que clze:m respeito <10:;
Fundos ConsllwclOnals d.: FinanCiamento Jo :\or!c. :\ord~sl~ ç Cçntro-Oesle. nos e.\::rCl::lOS àc 2003 c:

2004. serJ suponado pelas Lransferêncl;lS de\'jaas J. cada um desses fundos naqueles res~ecu\"osanos .

..\11 '1:~ FSlll \ l~"lll' o'c"I'-~n" ~ '-. 7' - .. _~ ~ ..• ':>VI ..... n.. J \ IgOI' 11-" U.H<I o;.: Sua pucücaçao.

:\u.1J~ ~:c:.l rC\ogado o ano 12 Ji.l LeI 1I~ IO,4<H. ch.; 2-t de maio de 2002.

/
Brasília. 1ade dezembro de ~002.

~ _6f+ /~ ~r-~r---
X ~ Ronaldo Caiado
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS. Pela or-
te, peço a palavra pela ordem. demo Sem revisão do orador.) - Desisto, Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria apenas de pedir uma informação ao Relator, a
quem peço desculpas, porque estava fazendo um en
caminhamento e não pude ouvir tudo o que disse.

Nobre Relator, V.Exa. acatou a nossa Emenda
nO 13, suprimindo o art. 5°, não é isso?

O SR. RONALDO CAIADO - Exatamente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Parabenizo
VExa. pelo extenso trabalho. Ao término, contudo, ti
vemos de fazer esse encaminhamento. Agradeço a
VExa. a compreensão.

Está mantida a constituição do grupo de traba
lho para valorizar e aprofundar as questões importan
tes apresentadas neste debate.

Muito obrigado.

O SR. RONALDO CAIADO - Muito obrigado,
Deputado Professor Luizinho, por confirmar exata
mente o termo do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão.

Há oradores inscritos?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Desisto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - E quanto
ao Deputado Luis Carlos Heinze?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub
meter a votos o parecer do Relator na parte em que
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur
gência e de sua adequação financeira e orçamentá
ria, nos termos do art. 8° da Resolução n° 1, de 2002,
do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam com se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Passa-se
à votação do mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Sobre a
mesa requerimento de destaque da Bancada do PT, de
seguinte teor:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2° do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do art. 5° da Medida Provisória n° 77/02.

Sala das Sessões, em dezembro de 2002. 
Assina: Professor Luizinho, Vice-Líder do PI.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub
meter a votos o Projeto de Lei de Conversão oferecido
pelo Relator designado pela Mesa em substituição à
Comissão Mista do Congresso Nacional, ressalvado
o destaque.

O Projeto de Lei de Conversão é idêntico à me
dida provisória original, suprimido apenas o art. 5°.43
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o PRESIDENTE D.-\. REPUBUC.-\. no uso da aInbull;ào que lhe confere o art. 61 d;1
ConsIIIulçào. adota a seguinte l\lcdlda PruvIsona. l,;um força de lei:

-\rt I ~ A. Lei 11~ I O~6-1. l.it: 24 de maIO de 2002. p.J.ssa :1 \'igor;Jr com as seguintes alterações:

"Art. I c Fica aUlOrizada a repacluacào e o alongamemo de dJ\'idas oTlundas de operações
de crédiIQ rufal contratadas ao abngo do Programa Especial de Crédllo para a RefomlJ Agr<ina 
PR~ERA.. C~IIOS mULuanos eSle.lam acilmplcmes com suas obrigações ou as re:;ulanzem ai": 3 \

de março de 2003. obser\'adas as seguJnles condições:

l\'- os agemes financeiros disporào de prazo alé 31 de março de 1003 para iOrnlailzJçào
do mstrumento da repaclLIaçâo." (NR)

··-\rt . .2~ Os mUIUolrlOS adlmplemes que n;io oplarem pela repactuação far:\o JUS ao bõnus
de Jalmpléncla de que traia o II1CISO l1l do art I c. no CaSo li<: pagamento 101.:11 de seus débnos .:IlI:

~! de março de: .2003" o,:.iR I

··An . ..\'C

! . repaclu:lcão do somatório lbs preslacoes 1Il1egr<lIS \ cI1Cld:ls. IOmadas sem bônus c sem
e:1cargos adiCIOnaiS l.k IllJdl1nplcmemo: ou

II - pagamCI\lO UJ~ preslacões \l\legr;lIs \CI1CIJas. IOmadJs sem encJr~os adiCIonaiS d~

inadlmp!emelllo e aplJcalH.lo-sc o bônus de que lr:lla o inCISO IH do art. 1~ sobre o 11l0lllal1le em
:ura50" t'\JRI

"Art. 6"

I • em 30 de Junho dc 2003. no caso dos mutuáriOS com obngações \'encldas em ano~

:lnlenores a 2001 que nao s,: val,:rem de urna dJ5 altemau\'as previstas no art. 4;1;

"(NR)

"An. i" Os agentes linancelros mronnarào. ale 3U de maio de 2003. a ,secretana de
_~grlcultur:l Famlilar do Minisléno do Desen\'ol\'imenIO Agni.rio e à Secretana do Tesourc.
~aclOnal do Minislério d:l Fazenda. os montanlC:S cn\'olndos nas repactuaçõcs e nas liquidações
de obngações." (NR)

"Art. 8;1 Fica aUlOrizada a renegociação de dhidas oriundas de operações de crédito rural
de in\'eslimento contratadas por agncujtores familiares. mini e pequenos produtores e de suas
cooperalÍvas e associações. no valor originalmente financiado de até RS 35.000.00 (trinta e cinco
mil re~lIsl. cUJos mucu:irios estejam adimplenles com suas obngações ou as regularizen' segundo
as regras conlratuais ate 3 I de março de 2003. obserY;:I(Jas as seguintes caracteríslicas e condlcõe<

[ - linanClamC:1WS de lOveSlllm:mo conccLllàos :t:e 3) j:: dezembro de 1997. com re.
dos Fundo~ CunslIluclonals de Financlamenlo do :\one. 'ardeste e Centro-OesIe ou equailL.!l.Iuo
pdu Tesouro "acIOnaI. no valor origll1almentL: contra.ado d~ ale R5 15.000.00 (quinze mil rcalSI.
que ilào foram rencgociados com base na Resoluçâo n~ 2.765. de la de .lgoslo de 1000. do
Cor.selho Ivlonelano NaCIOnaL e na Lei n~ I).13l::l. de lI) de novembro lle 1,}':I5:

ai rebale no saldo devedor equi\'aieme :l 0110 I!lleiros c 0110 dccimos por cenlO. na dala d;J
renegoclaçào;

b) bÕllus dI.' adimplén::ia de IfIllW nor cento sODr~' caJa pare..:!a da dinda paga ale a data de)

respccll\'o \'CnClmemo:

C J apllcacão de laxa efell\'a de Juros d<: três por cemo ao ano. ~ partir da data Lia
r:':lle~oclacào:

d t manult:llçào do cronograma onglnal de pagamentos:

Cl110 caso Je !inallCiaJ11Cnl05 ~Olll :eCUl~05 dos 1I11:m:iollaàos Fundos CunsllIucionais. os
~llltljnOS:
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I. ~XcClO ui locail~aos no seml-ariào tia re~lii,) ",ordeste c do Estaào de :-VImos Gerais

,er;íü de paga!". nara cr..lJuadramcmo nestc 1:1:15ú. deI: oor cemo. 110 mímmo. lio somatono tias
rr~staçócs Il1te!!rJ15 \ enclo;;.; J:~ 26 de maio J~ 2002. tOl11aQas sem encargos adiCIOnais de
maú,mplemcnto. rep:lc!lIanLio-st J res:anh.' no saldu devedor de tonn:! proporcIOnai entre as
p:.lrccl:l$ rc;nallt:S;~Cl1les.

2. loeailzaoo; 110 sellll-;iritio da região \'ardeste '-o Jo ESlado til: !\'linas Gerais lcr~o ú tota!

d:lS rrcslaçó<:s mtegral~ q:nellias :llC .::() ItC maJC Je 2IJU2. tomadas sem encargos aúlclonals ,k
inadimplclllel1l". r':l"laC'll'LJ,. I~O sc.:J,) u::':cJo':" J.: tQm~c. proporc:on:.li entre a;, parcela,
rel11JnC'SCC:ltc~:

[! - linan':laIl1CnlO~ lI- imcSllmC1:O conccol(io:i no periudu de :2 de j::melfo de 1998 .1 ~,l) Je:
lu:li,Ll u;.: ::W){l..lll aOn~L\ ti" I'rogr~n;a \aelo:1JI L:: l·cn;).i~cllncnLO da :~gn:::.thur:.: famiiiar 
PRO'\.-\F :.; Í<lslr"ad0s COi1l r..::::urs"s l.ic'S f':Il:u,)o ~ 'l!:SlllllclOI:a~'àC' Fill:tflElaRlellle J(1 ;,.....rl.:.
~orrJeSIC c Cemro-Oe~u:: ou cqua!lzados pejo Tesouro 1\aCIOna I. no \ alor urigiuaIJlIl:"Il!t
contralado de ate RS 15.000.00 (quinze mil n::~lISI: rebate de oito Inteiros e OJlO dêclmos por cent(
no saldo devedor existente em I~ de Janeíro de 2002. desde que se trate de operação contr:ltad..

com encargos pós-fi\:ldos:

1II - financiamentos de investimento concedidos nos periodos referenciados nos inCISOS 1 (
11. ao amparo de recursos dos Fundos ConstituCIOnaIS de Financiamento ào Nane. Nordeste c
Centro Oeste. com valor origlllalmcme contratado aClIlla de RS 15.000,00 (quinze mil reais) e até
RS 35.000.00 (trima e cinco mil reais). observadas as seguintes condições:

ai aplica-se o disposto no inCISO I ou 11. confomlc a data da fonnalizaçào da operação
original. para a parcela do saldo devedor. ou da prestação, que corresponda ao Iimile de RS
15.000.00 (quinze mil reais) na data do comralO original;

b) para a parcela do saldo devedor. ou da prestação. que diz respeito ao credito original
excedeme ao limite de RS 15.000.00 (quinze mil reais). mantém-se os encargos rontratllais
vigentes para situacão de normalIdade.

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

"An. 11. Ficam os gestores dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nane.
Nordeste e Centro-Oeste autorizados a conceder bônus de adimplência sobre cada parcela da
dí~a paga ate o \'encimento, nas proporções e condições a seguir explicitadas. no caso de
operações de crédito a0 sétor rural ao amparo de recursos desses Fundos, cujos mutuãrios estei~"

adImplentes com suas obngações ou as regulanzem até 31 de março de 2003:

An. 2" O ç 3~ do al1. J~ da LeI n~ 10.177. de 12 de Janeiro de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

.. ~ 3" FIca estabelecido o prazo até 31 de março de 2003 para _0 encerramemo das
renegocIações. prorrogaçõe~ e composiçõe!'. de dívida!'. amparadas em recursos dos Fundos
Conslllucionais, inclusive sob a forma alternam'a de que trata o art. 4Q desta LeI." (NR)

AfI . .3~ O ano 2" da Lei n~ lO.-t37. de .25 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:

............................................. - .

I . zero \'irgula setecentos i: cinqüenta e nO"e por cento .ao més sobre o pnnclpaJ. para a
variação lGP-!\1 do mes imediatamente anterior ao de incidência;

Art. 4~ Fica autonzada. para as operações adqUIridas pela União sob a égide da Medida
ProVIsória n" 2. J1)6·3. d~ 24 de agoslo de 200 I. que s:io passíveis de: enquadramento no an. 2~ da Lei 11"

10.437. de 2002. a substituição dos enC:lrgos linancelros pactuados. 110 penodo que se micia na data da
publicação desta Medida Provisôna ate 3 I de março de 2003. pelos encargos eSlabelecldos nos lennos dos
incisos I e II do caput do referido ano 2~
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~ I!! As prestações que estiverem "c:ncidas na data da publicação desta Medida Provison
serào comgidas da seguinte forma:

I - dos respectivos "encimemos até o dia anterior ao da mencionad:l publicação. pelo
encargos financeiros definidos no ano 5!! da Medida Provisóna n~ 2.196-3. de 2001:

Il - da data da publicação desta Medida Provisória até 31 de março de 1003. pelos encargo
estabelecidos no art. ,::!!! da Lei n.!.! IOA37. de 2001.

.~ 2!! Aplicam-se as disposições do caput deste artigo às parceias com venCimento a pamr d:
data da publicação desta MedIda Provisória até 31 de março de 2003, desde que pagas me o venCImento

Art. ~n Os bancos oficiais federais poderão. a seu exclusivo critério. retardar a propositura
cu suspender processo de execução judicial de dividas de operações de crédÍlo rural. no caso de
agncullores familiares. mini e pequenos produtores e de suas cooperativas e assocla~iit::;. quando
envolverem valor originalmente financiado de ate RS 35.000.00 (trinta e cinco mil reais) em proJCIOS
localizadus em areas de abrangência dos Fundos Cansll1uclOnais de Financiamento do ~orte. Nordeste OLI

Centro-Oeste. desde que haja reconhecImento da necessidade de reconversão de au\'idades para resgatç
ou ampliação da capacidade de geraçào de renda dos agncultores.

§ I!! Para efeito de reconhecimento da necessidade de reconversào de um'idades. os bancos
oticials federais poderão se vaJer de estudos realizados por emidades de pesqUisa e de prestação de
assistência técmca e extensão rural.

§ 1L! Excluem-se do disposto neste anigo as operações adquiridas soh a égide da Medida
Provisona n~ 2.196-1. de 200 L as renegociadas com base na Lei nl! 9 138. de 29 de nmembro de 1995. as
contempladas pelo ano 8~ da Lei n~ 10.46'+. d~ 2001. com a redação dada pelo ar:. I!.! desta Medida
Provisoria. e aquelas formalizadas após 30 de Junho de 2000.

~ 31! Aplicam-se as disposicões deste artigo às operações lastreada5 por recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamemo do Nane. Nordeste ou Centro-Oeste.

Arl.~ O impacto financeiro das disposições desta Ivledida Provisória que dizem respeito aos
Fundos ConstitUCIOnaiS d~ Finunciamemo do ?'-ione. :\ordesle e Centro·Oesle. nos e:\::rclcios de 2003 c
~004. sera suponado pelas lransferênci;lS de\'idas a cada um desses Fundos naqueles resgectivos anos.

:\11·1~ ESla I\ledlda Pro·..iscria entra \ igor IlU Jata da Sua pubilcação.

AI L.9? Fica rc'·ogado o art. 1.2 da Lei 11~ IÜ.4<>4. de 14 de maio de 2002.



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

"Art. 6° .

"Art. 4° ..

"Art. 7° Os agentes financeiros infor
marão, até 30 de maio de 2003, à Secreta
ria de Agricultura Familiar do Ministério do
Desenvolvimento Agrário e à Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda,
os montantes envolvidos nas repactuações
e nas liquidações de obrigações."(NR)

"Art. 8° Fica autorizada a renegociação
de dívidas oriundas de operações de crédito
rural de investimento contratadas por agri
cultores familiares, mini e pequenos produ
tores e de suas cooperativas e associações,
no valor originalmente financiado de até R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cujos
mutuários estejam adimplentes com suas
obrigações ou as regularizem segundo as
regras contratuais até 31 de março de 2003,
observadas as seguintes características e
condições:

I - financiamentos de investimento
concedidos até 31 de dezembro de 1997,
com recursos dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste ou equalizados pelo Tesouro
Nacional, no valor originalmente contratado
de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que
não foram renegociados com base na Reso
lução n° 2.765, de 10 de agosto de 2000, do
Conselho Monetário Nacional, e na Lei n°
9.138, de 29 de novembro de 1995:

I - em 30 de junho de 2003, no caso
dos mutuários com obrigações vencidas em
anos anteriores a 2001 que não se valerem
de uma das alternativas previstas no art. 4°;

I - repactuação do somatório das pres
tações integrais vencidas, tomadas sem bô
nus e sem encargos adicionais de inadim
plemento; ou

11 - pagamento das prestações integra
is vencidas, tomadas sem encargos adicio
nais de inadimplemento e aplicando-se o
bônus de que trata o inciso 111 do art. 1° so
bre o montante em atraso."(NR)

IV - os agentes financeiros disporão
de prazo até 31 de março de 2003 para for
malização do instrumento da repactua
ção."(NR)

"Art. 2° Os mutuários adimplentes que
não optarem pela repactuação farão jus ao 00-

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
N° 33, DE 2002

Altera as Leis nOs 10.464, de 24 de
maio de 2002, 10.177, de 12 de janeiro de
2001, e 10.437, de 25 de abril de 2002; au
toriza a concessão de crédito, com recur
sos dos Fundos Constitucionais de Fi
nanciamento do Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, para aquisição dos títulos do
Tesouro Nacional necessários à contrata
ção de operação na forma da Resolução
n° 2.471, de 26 de fevereiro de 1968, do
Conselho Monetário Nacional, relaciona
da com dívidas contraídas com recursos
de outras fontes; dispõe sobre reconver
são de atividades de mutuários com dívi
das junto a bancos oficiais federais; e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 10.464, de 24 de maio de 2002,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1° Fica autorizada a repactuação
e o alongamento de dívidas oriundas de
operações de crédito rural contratadas ao
abrigo do Programa Especial de Crédito
para a Reforma Agrária - PROCERA, cujos
mutuários estejam adimplentes com suas
obrigações ou as regularizem até 31 de
março de 2003, observadas as seguintes
condições:
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles nus de adimplência de que trata o inciso 111 do
que forem pela aprovação permaneçam como se art. 1°, no caso de pagamento total de seus
acham. (Pausa.) déb~os até 31 de março de 2003." (NR)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está

prejudicada, na Câmara dos Deputados, a aprecia
ção da Medida Provisória n° 77, de 2002, e das emen
das apresentadas na Comissão Mista.

Está também prejudicado o destaque para vota
ção em separado do art. 5°, da Bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

------------------_..



"Art. 2° .

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

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

Art. 4° Fica autorizada, para as operações ad
quiridas pela União sob a égide da Medida Provisó-

"Art. 3° .

§ 3° Fica estabelecido o prazo até 31
de março de 2003 para o encerramento das
renegociações, prorrogações e composi
ções de dívidas amparadas em recursos
dos Fundos Constitucionais, inclusive sob a
forma alternativa de que trata o art. 4° desta
Lei. "(NR)

I - zero vírgula setecentos e cinqüenta
e nove por cento ao mês sobre o principal,
para a variação IGP-M do mês imediata
mente anterior ao de incidência;

"Art. 11. Ficam os gestores dos Fun
dos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste autorizados
a conceder bônus de adimplência sobre
cada parcela da dívida paga até o venci
mento, nas proporções e condições a seguir
explicitadas, no caso de operações de crédi
to ao setor rural ao amparo de recursos des
ses Fundos, cujos mutuários estejam adim
plentes com suas obrigações ou as regulari
zem até 31 de março de 2003:

Art. 3° O art. 2° da Lei n° 10.437, de 25 de abril
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2° O § 3° do art. 3° da Lei n° 10.177, de 12
de janeiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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a) rebate no saldo devedor equivalente 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), observa-
a oito inteiros e oito décimos por cento, na das as seguintes condições:
data da renegociação; a) aplica-se o disposto no inciso I ou 11,

b) bônus de adimplência de trinta por conforme a data da formalização da opera-
cento sobre cada parcela da dívida paga até ção original, para a parcela do saldo deve-
a data do respectivo vencimento; dor, ou da prestação, que corresponda ao li-

c) aplicação de taxa efetiva de juros de mite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na
três por cento ao ano, a partir da data da re- data do contrato original;
negociação; b) para a parcela do saldo devedor, ou

d) manutenção do cronograma original da prestação, que diz respeito ao crédito ori-
de pagamentos; ginal excedente ao limite de R$ 15.000,00

e) no caso de financiamentos com re- (quinze mil reais), mantêm-se os encargos
cursos dos mencionados Fundos Constituci- contratuais vigentes para situação de nor-
onais, os mutuários: malidade.

1. exceto os localizados no semi-árido "(NR)
da região Nordeste e do Estado de Minas
Gerais, terão de pagar, para enquadramen
to neste inciso, dez por cento, no mínimo,
do somatório das prestações integrais ven
cidas até 26 de maio de 2002, tomadas sem
encargos adicionais de inadimplemento, re
pactuando-se o restante no saldo devedor
de forma proporcional entre as parcelas re
manescentes;

2. localizados no semi-árido da região
Nordeste e do Estado de Minas Gerais terão
o total das prestações integrais vencidas até
26 de maio de 2002, tomadas sem encargos
adicionais de inadimplemento, repactuado
no saldo devedor de forma proporcional en
tre as parcelas remanescentes;

11 - financiamentos de investimento
concedidos no período de 2 de janeiro de
1998 a 30 de junho de 2000, ao abrigo do
Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricuhura Familiar - PRONAF e lastreados
com recursos dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste ou equalizados pelo Tesouro
Nacional, no valor originalmente contratado
de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais): re
bate de oito inteiros e oito décimos por cen
to no saldo devedor existente em 1° de ja
neiro de 2002, desde que se trate de opera
ção contratada com encargos pós-fixados;

111 - financiamentos de investimento
concedidos nos períodos referenciados nos
incisos I e 11, ao amparo de recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com va
lor originalmente contratado acima de R$
15.000,00 (quinze mil reais) e até R$



O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vo
tação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Parlamentares que estão de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADA a urgência por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so

bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:

Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para apreciação da Mensa
gem n° 499/99, da Presidência da República, que en
caminha ao Senado Federal as contas do Governo

§ 1° As prestações que estiverem ven
cidas na data da publicação desta Lei serão
corrigidas da seguinte forma:

I - dos respectivos vencimentos até o
dia anterior ao da mencionada publicação,
pelos encargos financeiros definidos no art.
5° da Medida Provisória nO 2.196-3, de
2001;

11 - da data da publicação desta Lei
até 31 de março de 2003, pelos encargos
estabelecidos no art. 2° da Lei n° 10.437, de
2002.

§ 2° Aplicam-se as disposições do caput
deste artigo às parcelas com vencimento a
partir da data da publicação desta Lei até 31
de março de 2003, desde que pagas até o
vencimento.

§ 1° Para efeito de reconhecimento da
necessidade de reconversão de atividades,
os bancos oficiais federais poderão se valer
de estudos realizados por entidades de pes
quisa e de prestação de assistência técnica
e extensão rural.

§ 2° Excluem-se do disposto neste arti
go as operações adquiridas sob a égide da
Medida Provisória n° 2.196-3, de 2001, as
renegociadas com base na Lei n° 9.138, de
29 de novembro de 1995, as contempladas
pelo art. 8° da Lei n° 10.464, de 2002, com a
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ria n° 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, que são redação dada pelo art. 1° desta Lei, e aque-
passíveis de enquadramento no art. 2° da Lei n° las formalizadas após 30 de junho de 2000.
10.437, de 2002, a substituição dos encargos finan- § 3° Aplicam-se as disposições deste
ceiros pactuados, no período que se inicia na data artigo às operações lastreadas por recursos
da publicação desta Lei até 31 de março de 2003, dos Fundos Constitucionais de Financia-
pelos encargos estabelecidos nos termos dos inci- mento do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste.
sos I e 11 do caput do referido art. 2°. Art 60 O ',mpact f' . d d' '-. o Inancelro as Isposlçoes

desta Lei que dizem respeito aos Fundos Constituci
onais de Financiamento do Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, nos exercícios de 2003 e 2004, será su
portado pelas transferências devidas a cada um
desses Fundos naqueles respectivos anos.

Art. ]O Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 8° Fica revogado o art. 12 da Lei n° 10.464,
de 24 de maio de 2002.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002 
Nelson Otoch, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Parlamentares que forem pela aprovação permane
çam como se acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so

bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimen

to Interno, urgência para a apreciação da Mensagem n°
497/99, da Presidência da República, que encaminha
ao Congresso Nacional as contas do Governo Federal
relativas ao exercício financeiro de 1998.

Salas das Sessões, em 18 de dezembro de
2002.

Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL;
Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB;
Odelmo Leão, Líder do PPB e Darcísio Perondi,
Vice-Líder do Governo.

Art. 5° Os bancos oficiais federais poderão, a
seu exclusivo critério, retardar a propositura ou sus
pender processo de execução judicial de dívidas de
operações de crédito rural, no caso de agricultores
familiares, mini e pequenos produtores e de suas
cooperativas e associações, quando envolverem va
lor originalmente financiado de até R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) em projetos localizados em
áreas de abrangência dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, Nordeste ou Cen
tro-Oeste, desde que haja reconhecimento da ne
cessidade de reconversão de atividades para resga
te ou ampliação da capacidade de geração de renda
dos agricultores.

---_..__._--_.._---_._-_.__._--._---



Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeremos nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para apreciação da Mensa
gem n° 261/02, do Poder Executivo, que encaminha
ao Congresso Nacional, nos termos dos arts. XXIV e
49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 56 da
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, as
contas do Governo Federal e do Ministério Público da
União, relativas ao exercício de 2001 .

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2002.
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Anto

nio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Odelmo
Leão, Líder do PPB, Arnaldo Madeira, Líder do Go
verno e Darcísio Perondi, Vice-Líder do Governo.
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Federal, relativas ao exercício financeiro de 1999, de O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vo-
conformidade com a inclusa exposição de motivos do tação o requerimento.
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2002. Parlamentares que o aprovam permaneçam como se
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Anto- encontram. (Pausa.)

nio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Odelmo APROVADO por unanimidade.
Leão, Líder do PPB e Darcísio Perondi, Vice-Líder do O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so-
Governo. bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vota- Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
ção o requerimento. Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs. mento Interno, urgência para apreciação do Projeto
Parlamentares que o aprovam permaneçam como se de Decreto Legislativo n° 372/97, da Comissão Mista
encontram. (Pausa.) de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que

APROVADO por unanimidade. aprova como regulares as contas do Governo da Re-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so- pública relativas ao exercício financeiro de 1993.

bre a mesa o seguinte requerimento de urgência: Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2002

Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, . Assinam: Inoc~ncio.Oliv~ira, Líder do PFL; Anto-
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi- nJo_ Carl?s Pannunzlo, Vlce-Llder d~ PS~B; Odelmo

mento Interno, urgência para apreciação da Mensa- Leao, Llder ~o. PPB, Ar~al~o M~delra, Llder do Go-
gem n° 324/01, do Poder Executivo, que encaminha vemo e Darclslo Perondl, Vlce-~Ider do.Governo.
ao Congresso Nacional para exame, as contas do Go- _ O SR. ~RESIDENTE (Efraim Morais) - Em vota-
vemo Federal e do Ministério Público da União, relati- çao o requerimento.
vas ao exercício financeiro de 2000. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2002. Parlamentares que o aprovam permaneçam como se
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Anto- encontram. (Pausa.)

nio Carlos Pannunzio Vice-Líder do PSDB· Odelrno APROVADO.
Leão Líder do PPB Arnaldo Madeira Líd~r do Go- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so-
vern~ e Darcísio Pe;ondi, Vice-Líder d~ Governo. bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vo- ExmO Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
tação o requerimento. Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs. mento Interno, urgência para apreciação da Mensa-
Parlamentares que o aprovam permaneçam como se gem n° 319/96, da Presidência da República, que en-
encontram. (Pausa.) caminha ao Congresso Nacional as contas do Gover-

APROVADO por unanimidade. no Federal relativas ao exercício financeiro de 1995".
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so - Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2002.

bre a mesa o seguinte requerimento de urgência: Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Anto-
nio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Odelmo
Leão, Líder do PPB, Arnaldo Madeira, Líder do Go
verno e Darcísio Perondi, Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Parlamentares que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so

bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:

Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para apreciação da Mensa-



Sr. Presidente,
Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 155 do

Regimento Interno, urgência urgentíssima para apre
ciação do Projeto de Lei Complementar na 275, de
2001, que atualiza a ementa e altera o art. f da Lei
Complementar na 51, de 20 de dezembro de 1985,
que dispõe sobre a aposentadoria do funcionário poli
ciai, nos termos do art. 103 da Constituição Federal,
para regulamentar a aposentadoria da mulher servi
dora policial

Sala das Sessões, em outubro de 2002

Sr. Presidente,
Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 155 do

Regimento da Câmara dos Deputados, urgência na
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo na
2.660, de 2002, que "dispõe sobre a remuneração
dos Membros do Congresso Nacional, durante a 52a

Legislatura".
Sala das Sessões, em dezembro de 2002.
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Anto

nio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Odelrno
Leão, Líder do PPB; Roberto Jefferson, Líder do PTB;
Wagner Rossi, Vice-Líder do PMDB; Clementino Co
elho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS; Pro
fessor Luizinho, Vice-Líder do PT; Lincoln Portela,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL e José
Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vo
tação o requerimento. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Parlamentares que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Na reu

nião de hoje, a Mesa, presentes o Sr. Efraim Morais e
outros Parlamentares, aprovou a apresentação do
Projeto de Decreto Legislativo na 2.660, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so
bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:
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gem na 238/99, da Comissão Mista de Planos, Orça- coln Portela, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
mentos Públicos e Fiscalização, que aprova as contas PUPSL e Romel Anízio, Vice-Líder do PPB .
do Presidente da República relativas ao exercício fi- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vota-
nanceiro de 1996. ção o requerimento. (Pausa.)

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2002. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Anto- Parlamentares que o aprovam permaneçam como se

nio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Odelmo encontram. (Pausa.)
Leão, Líder do PPB, Arnaldo Madeira, Líder do Go- APROVADO.
verno e Darcísio Perondi, Vice-Líder do Governo. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vota- bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Parlamentares que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so
bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:

Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Decreto Legislativo na 609, de 2000, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção, que aprova as contas do Governo Federal relati
vas ao exercício financeiro de 1997.

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2002.
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Anto

nio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Odelmo
Leão, Líder do PPB, Arnaldo Madeira, Líder do Go
verno e Darcísio Perondi, Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Parlamentares que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so
bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:

ExmO Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeremos a V. Exa., nos termos do art. 155 do

Regimento Interno, urgência para apreciação do Pro
jeto de Lei Complementar na 1, de 1991, do Sr. Fer
nando Henrique Cardoso, que "define os serviços de
qualquer natureza sujeitos ao imposto de competên
cia dos municípios, previsto no inciso IV do art. 156 da
Constituição, e estabelece sua alíquotas máximas".

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2002.
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Ju

tahy Junior, Líder do PSDB; Wagner Rossi, Vice-Líder
do PMDB; Professor Luizinho, Vice-Líder do PT; Lin-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
OFERECIDO PELO RELATOR

O Congresso Nacional decreta:
Aprova, com ressalvas, as Contas prestadas

pelo Presidente da República relativas ao exercício fi
nanceiro de 1999.

Art. 1° As contas prestadas pelo Presidente da
República referentes ao exercício financeiro de 1999,
de acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição
Federal, são aprovadas com as seguintes ressalvas:

I - não foi cumprida a determinação contida no
art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, referente à aplicação dos recursos mínimos de
irrigação na Região Centro-Oeste;

11- a Cia. Docas do Estado de São Paulo e a Da
tamec S/A realizaram despesas com investimentos
em valores que excederam ao autorizado para o exer
cício.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. - Luiz Carlos Hauly, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - De
acordo com o projeto que V.Exa. apresenta à Mesa.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou
submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n°
2.661, de 2002, oferecido pelo Relator designado
pela Mesa, em substituição à comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As contas prestadas pelo Presidente da

República referentes ao exercício financeiro de 1999,

MENSAGEM N° 499, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Men
sagem n° 499, de 1999, que encaminha
ao Senado Federal as contas do Governo
Federal relativas ao exercício financeiro
de 1999. Pendente de parecer da Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização.
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Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Wag- O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Para
ner Rossi, Vice-Líder do PMDB; Roberto Jefferson, emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
Líder do PTB; Haroldo Lima, Líder do Bloco Parla- te, mensagem de prestação de contas do Sr. Presi-
mentar PSB/PCdoB; João Paulo, Líder do PT; Valde- dente da República, relativa ao exercício financeiro de
mar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL; 1996.
João Herrmann Neto, Bloco Parlamentar PDT/PPS; Somos de acordo com as contas aprovadas
José Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamen- pelo Tribunal de Contas da União e, nesses termos,
tar PSB/PCdoB; Jutahy Junior, Líder do PSDB; Odel- também aprovamos e acolhemos o Projeto de Decre-
mo Leão, Líder do PPB e Miro Teixeira, Líder do Bloco to Legislativo n° 238.
Parlamentar PDT/PPS. Portanto, somos pela aprovação do projeto de

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- decreto legislativo, nos termos da resolução do Tribu-
te, peço a palavra pela ordem. nal de Contas da União.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o acor
do é para que votemos à tarde as outras urgências, in
clusive esta.

Há o pedido do Deputado Inocêncio, que me en
careceu fosse votado. E há outros também deste De
putado. Mas já votamos o bloco acordado até o mo
mento' sem prejuízo para o que for votado à tarde.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Mesa
concorda com V.Exa. e atende ao seu apelo de que
possamos votar de imediato as matérias acordadas.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fize
mos acordo inclusive sobre a urgência do Projeto de
Lei n° 7.080, de 2002, para a tarde.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vamos
votar, então, as matérias acordadas.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à Mensagem n°
499, de 1999, em substituição à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Sr.
Deputado Luiz Carlos Hauly.



Aprova as Contas do Governo Fede
ral relativas ao exercício financeiro de
2001.

Discussão, em turno único, da Men
sagem n° 261, de 2002, que encaminha
ao Congresso Nacional, nos termos dos
arts. 24 e 49, inciso IX, da Constituição
Federal, e do art. 56 da Lei Complemen
tar n° 101, de 4 de maio de 2000, as con
tas do Governo Federal e do Ministério
Público da União relativas ao exercício
de 2001. Pendente de parecer da Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
OFERECIDO PELO RELATOR

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo

Federal relativas ao exercício financeiro de 2001 , de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe
deral.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à Mensagem n°
261, de 2002, em substituição à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Sr.
Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, da mesma maneira, so
mos pela aprovação da prestação de contas do Presi
dente da República, na forma do projeto de decreto
legislativo que apresentamos a V.Exa. Dessa manei
ra, esta Relatoria é pela aprovação, nos termos do
voto do Tribunal de Contas da União.

É o parecer.

Aprova, com ressalvas, as Contas
prestadas pelo Presidente da República
relativas ao exercício financeiro de 1999.

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.661-A, DE 2002

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As contas prestadas pelo Presidente da
República referentes ao exercício financeiro de 1999,
de acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição
Federal, são aprovadas com as seguintes ressalvas:

I - não foi cumprida a determinação contida no
art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, referente à aplicação dos recursos mínimos de
irrigação na Região Centro-Oeste;

11- a Cia. Docas do Estado de São Paulo e a Da
tamec S/A realizaram despesas com investimentos
em valores que excederam ao autorizado para o exer
cício.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002.
Nelson Otoch, Relator.
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de acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Federal, são aprovadas com as seguintes ressalvas: Deputados que a aprovam permaneçam como se

I - não foi cumprida a determinação contida no encontram. (Pausa.)
art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transi- APROVADA.
tórias, referente à aplicação dos recursos mínimos de A matéria vai ao Senado Federal.
irrigação na Região Centro-Oeste; O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - O Presi-

11- a Cia. Docas do Estado de São Paulo e a Da- dente da Casa convida os Srs. Parlamentares que
tamec S/A realizaram despesas com investimentos em ainda não registraram presença a vir ao plenário, por-
valores que excederam ao autorizado para o exercício. que, dentro de poucos minutos, estaremos proceden-

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor do à votação nominal.
na data de sua publicação. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- MENSAGEM N° 261, DE 2002
te, peço a palavra pela ordem. (Do Poder Executivo)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas para declarar o voto contrário do Partido dos Tra
balhadores.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam corno se
acham. (Pausa.)

APROVADO, com o voto contrário do Partido
dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte



Discussão, em turno único, da Men
sagem n° 497, de 1999, que encaminha
ao Congresso Nacional as contas do Go
verno Federal relativas ao exercício fi
nanceiro de 1998. Pendente de parecer
da Comissão Mista de Planos, Orçamen
tos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à Mensagem n°
497, de 1999, em substituição à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Sr.
Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, somos pela aprovação da prestação de contas do
Presidente da República na forma do projeto de de
creto legislativo que apresentamos a VExa.

Esta Relatoria é pela aprovação, nos termos do
voto do Tribunal de Contas da União.

É o parecer.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
OFERECIDO PELO RELATOR

Aprova as Contas do Governo Fede
ral relativas ao exercício financeiro de
1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo

Federal relativas ao exercício financeiro de 1998, de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe
deral.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. - Luiz Carlos Hauly, Relator.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. solicito
a VExa. que registre o voto contrário do Partido dos
Trabalhadores.

Aprova as Contas do Governo Fede
ral relativas ao exercício financeiro de
2001.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou
submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n°
2.662, de 2002, oferecido pelo Relator designado
pela Mesa em substituição à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo

Federal relativas ao exercício financeiro de 2001 , de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe
deral.

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

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.662-A, DE 2002
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Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
sua publicação. - Luiz Carlos Hauly, Relator. Deputados que a aprovam permaneçam como se en-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- contram. (Pausa.)
te, peço a palavra pela ordem. APROVADA.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem A matéria vai ao Senado Federal.
VExa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP Pela or- MENSAGEM N° 497 DE 1999
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero (Do Poder Exec~tivo)
declarar o voto contrário do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo

Federal relativas ao exercício financeiro de 2001, de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe
deral.

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

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Nelson Otoch, Relator.



Aprova as Contas do Governo Fede
ral relativas ao exercício financeiro de
2000.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
OFERECIDO PELO RELATOR

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo

Federal relativas ao exercício financeiro de 2000, de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe
deral.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. - Luiz Carlos Hauly, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, solicito
a V.Exa. que registre o voto contrário do Partido dos
Trabalhadores.

O SR. PAULO BALTAZAR (Bloco/PSB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V.Exa. que registre o voto contrário do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub
meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n°
2.664, de 2002, oferecido pelo Relator designado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.663-A, DE 2002

Aprova as Contas do Governo Fede
ral relativas ao exercício financeiro de
1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo

Federal relativas ao exercício financeiro de 1998, de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe
deral.

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

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002.
Nelson Otoch, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

MENSAGEM N° 324, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Men
sagem n° 324, de 2001, que encaminha
ao Congresso Nacional as contas do Go-
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis- verno Federal e do Ministério Público da
cussão. (Pausa.) União relativas ao exercício financeiro de

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, 2000. Pendente de parecer da Comissão
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO. Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA. Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n° do a palavra, para oferecer parecer à Mensagem n°
2.663, de 2002, oferecido pelo Relator designado 324, de 2001, em substituição à Comissão Mista de
pela Mesa, em substituição à Comissão Mista do Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Sr.
Congresso Nacional: Deputado Luiz Carlos Hauly.

O Congresso Nacional decreta: O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Para
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

Federal relativas ao exercício financeiro de 1998, de te, analisamos os projetos de prestação de contas do
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe- Presidente da República e, nos termos da aprovação
deral. do Tribunal de Contas da União, propomos o projeto

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de de decreto legislativo que submetemos a V.Exa. e à
sua publicação. Casa, com parecer favorável desta Relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda
çãofinal do



Aprova as Contas do Governo Fede
ral relativas ao exercício financeiro de
1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo

Federal relativas ao exercício financeiro de 1995, de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe
deral.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. - Luiz Carlos Hauly, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub

meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n°
2.665, de 2002, oferecido pelo Relator designado
pela Mesa em substituição à Comissão Mista de Pia
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo

Federal relativas ao exercício financeiro de 1995, de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe
deral.

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais)
- Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Registrados os votos contrários do PT e do Blo

co Parlamentar PSB/PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

Aprova as Contas do Governo Fede
ral relativas ao exercício financeiro de
2000.

Discussão, em turno único, da Men
sagem n° 319, de 1996, que encaminha
ao Congresso Nacional as contas do Go
verno Federal relativas ao exercício fi
nanceiro de 1995. Pendente de parecer
da Comissão Mista de Planos, Orçamen
tos Públicos e Fiscalização.

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.664-A, DE 2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo

Federal relativas ao exercício financeiro de 2000, de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe
deral.

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

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Nelson Otoch, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

MENSAGEM N° 319, DE 1996
(Do Poder Executivo)
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pela Mesa em substituição à Comissão Mista de Pla- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: do a palavra, para oferecer parecer à Mensagem n°

O Congresso Nacional decreta: 319, de 1996, em substituição à Comissão Mista de
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Sr.

Federal relativas ao exercício financeiro de 2000, de Deputado Luiz Carlos Hauly.
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe- O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Para
deral. emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de te, esta relatoria aprova a referida prestação de con-
sua publicação. tas do Presidente da República, nos termos do voto

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Os Srs. do Tribunal de Contas da União e nos termos do pro-
Deputados que o aprovam permaneçam como se en- jeto de decreto legislativo submetido a V.Exa.
contram. (Pausa.) Portanto, o parecer é favorável à prestação de

APROVADO. contas do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Registro os votos contrários do PT e do Bloco PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Parlamentar PSB/PCdoB. OFERECIDO PELO RELATOR

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°São aprovadas as Contas do Govemo Fede

ral relativas ao exercício financeiro de 1997, de acordo
com o inciso IX do art. 49 da Constituição Federal.

Art. 2° Compete ao Tribunal de Contas da União
o acompanhamento e avaliação do cumprimento das
recomendações contidas no Relatório.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Nelson Otoch, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 372, DE 1997

(Da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização)

Reabertura da discussão, em turno
único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 372, de 1997, que aprova como regula
res as contas do Governo da República
relativas ao exercício financeiro de 1993.
Emenda de Plenário: tendo parecer da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização pela aprovação
(Relator: Sr. Waldemir Moka).

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
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REDAÇÃO FINAL DO O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
N° 2 665-A DE 2002 contram. (Pausa.)

. , APROVADO.
Aprova as Contas do Governo Fede- Registraram restrições o PT e o Bloco Parla-

ral relativas ao exercício financeiro de mentar PSB/PCdoB.

1995. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so-
O Congresso Nacional decreta: bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo REDAÇÃO FINAL DO
Federal relativas ao exercício financeiro de 1995, de
acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Fe- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
deral. N° 609-A, DE 2000

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor Aprova as Contas do Governo Fede-
na data de sua publicação. ral relativas ao exercício financeiro de

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. - 1997.
Nelson Otoch, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 609, DE 2000

(Da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 609, de
2000, que aprova as contas do Governo
Federal relativas ao exercício financeiro
de 1997.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub
meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo nO 609,
de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovadas as Contas do Governo Fe

deral relativas ao exercício financeiro de 1997, de acor
do com o inciso IX do art. 49 da Constituição Federal.

Art. 2° Compete ao Tribunal de Contas da União
o acompanhamento e avaliação do cumprimento das
recomendações contidas no Relatório.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.



REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 372-8, DE 1997

Aprova como regulares as contas
prestadas pelo Presidente da República,
relativas ao exercício financeiro de 1993.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam aprovadas as Contas prestadas

pelo Presidente da República, relativas ao exercício
financeiro de 1993, de acordo com os arts. 49, inciso
IX, 71, inciso I e 166, § 1°, da Constituição Federal.

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

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Nelson Otoch, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
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PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA. A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub- O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,

meter a votos a Emenda de Plenário nO 1, com pare- peço a palavra pela ordem.
cer pela aprovação. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

Dê-se ao artigo 1° do Projeto de Decreto Legis- V.Exa. a palavra.
lativo n° 372197 a seguinte redação: O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.

"Art. 1°. Ficam aprovadas as Contas prestadas Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pelo Presidente da República, relativas ao exercício fi- Sras. e Srs. Deputados, há acordo, do qual meu parti-
nanceiro de 1993, de acordo com os artigos 49, inciso do participou de uma forma ou de outra, mas queria
IX, 71, inciso I e 166, § 1°, da Constituição Federal." que, ao votar todas essas prestações de conta, a

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs. Casa tivesse consciência de que há diferenças funda-
Deputados que a aprovam permaneçam como se en- mentais, envolvendo bilhões de reais, entre os dados
contram. (Pausa.) do SIAFI e os fornecidos pelo balanço geral da União.

APROVADA. Esta Casa não se debruçou sobre esses graves
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub- fatos, que constam inclusive do relatório do Tribunal

meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n° 372, de Contas. Posso citar todos os balanços. Diz a reso-
de 1997. lução do Tribunal de Contas referente ao ano de 1997:

O Congresso Nacional decreta: "Outra medida importante que deve
Art. 10. Ficam consideradas regulares as Contas ser observada pela STN é adotar cuidados

do Governo da República, relativas ao exercício finan- especiais para, sempre que ocorrer a indica-
ceiro de 1993, de acordo com os artigos 49, inciso IX, ção de números não coincidentes, como no
71, inciso I e166, § 1° da Constituição Federal. caso das despesas com benefícios previ-

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor de~ciários, f~zer c?~sta~ de forma. destaca-
na data de sua publicação. da tnformaçoes adiCionais para eVitar o sur-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Os Srs. g!me~to de dúvidas ou interpretações distor-
Deputados que o aprovam permaneçam como se en- . cldas. . .
contram. (Pausa.) DIZ o rela!ono de 1998:

APROVADO. "E de registrar as dificuldades que teve
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Há so- o gabinete deste Relator par~ apurar os fa-

. tos que provocaram substancial aumento no
bre a mesa e vou submeter a votos a segUinte Id d d I d I dsa o a conta e resu ta o acumu a o no

valor de 61 bilhões e 100 milhões de reais,
porquanto o balanço geral da União não
apresentou a demonstração de variações
patrimoniais somente da administração dire
ta e foi omisso no que concerne ao resulta
do operado no Fundo de Compensação das
Variações Salariais no exercício de 1997".

Fala ainda nas ressalvas:
"Ausência, nas notas explicativas e no

relatório da STN, de informações suficientes
acerca dos fatos que influenciaram o au
mento do saldo da conta de resultado acu
mulado em 61 bilhões".

Em 1999, as mesmas ressalvas; em 2000, que
está sob exame, não está em discussão, as mesmas
ressalvas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos
votar as contas? Existe o tal acordo? Quem sou eu,
um humilde Deputado da Casa, para me contrapor ao
Colégio de Líderes? Mas vou apurar isso no Ministé-



Aprova a prestação de Contas do Pre
sidente da República relativa ao exercício
financeiro de 1996, com recomendações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É considerada aprovada, com recomen

dações, a prestação de Contas do Presidente da Re
pública relativa ao exercício financeiro de 1996, nos
termos do inciso IX do art. 49 da Constituição Federal.

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

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Nelson Otoch, Relator.

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 238, de
1999, que aprova a prestação de contas
do Presidente da República relativa ao
exercício financeiro de 1996, com reco
mendações.
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rio Público. Por que essas discrepâncias? E não são O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis-
pequenas. O valor chega a 61 bilhões. Divergências cussão. (Pausa.)
entre o balanço geral da União e dos Estados, tudo NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
constante do relatório do TCU. E vamos aprová-Ias. DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Não sei que acordo os Líderes fizeram. Que a PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
Casa vote a favor, mas que tenha consciência das dis- O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
torções apontadas pelo nosso órgão auxiliar. te, peço a palavra pela ordem.

E não é este Deputado, é o Tribunal de Contas O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
da União que faz ressalvas explícitas a essas contas. V.Exa. a palavra.

Muito obrigado. O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or-
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT

peço a palavra pela ordem. vota contra.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pois O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
não, Deputado Fernando Coruja. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Peço a V.Exas. que sejam rápidos porque esta- o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota contra.
mos em processo de votação. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub-

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n° 238,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de 1999.
estamos votando, neste final de ano, todas as contas
do Presidente da República. As contas, segundo a O Congresso Nacional decreta:
Constituição, têm de ser enviadas ao Congresso até Art. 1° É considerada aprovada, com recomen-
sessenta dias após o início da Sessão Legislativa. A dações, a prestação de Contas do Presidente da Re-
Presidência da República faz isso. O Tribunal de Con- pública relativa ao exercício financeiro de 1996, nos
tas tem de aprovar essas contas em sessenta dias. termos do inciso IX do art. 49 da Constituição Federal.
Também faz isso.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
Queremos chamar a atenção para essas graves

irregularidades apontadas pelo Deputado Sérgio Mi- na data de sua publicação.
randa, que são verdadeiras. Agora, a culpa é do Con- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
gresso, que não examina, não discute, não vota a ma- Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
téria. Há contas de 1993! Esta Casa, por muitas coi- contram. (Pausa.)
sas que faz, ela mesma se diminui. E o que ocorre, APROVADO.
por exemplo, quando não aprecia matérias importan-
tes como as contas do Presidente da República, de O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so-
outros órgãos e Poderes. bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

Estamos votando por um acordo, mas, evidente- REDAÇÃO FINAL DO
mente, no limite da irresponsabilidade.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVOEra o registro que me cabia fazer em relação ao
assunto. N° 238-A, DE 1999

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está fei
to o registro, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais)-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 238, DE 1999

(Da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização)



REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.660, DE 2002

Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional duran
te a 528 Legislatura.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Até que seja aprovada a lei de iniciativa

conjunta de que trata o art. 48, XV, da Constituição
Federal, a remuneração dos Membros do Congresso
Nacional corresponderá à maior remuneração perce
bida, a qualquer título, por Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, incluídas as relativas ao exercício de ou
tras atribuições constitucionais, e se constituirá de
subsídio fixo, variável e adicional.

§ 1° Na aplicação do disposto no caput, ficam
mantidos os critérios de pagamento e a proporção
entre subsídios fixos e variáveis e adicional fixada
pelo Decreto Legislativo n° 7, de 1995, cuja vigên
cia foi prorrogada pelo Decreto Legislativo n° 7, de
1999.

§ 2° As Mesas do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados regularão, em ato conjunto, a aplica
ção deste Decreto Legislativo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos finan
ceiros a partir de 1° de fevereiro de 2003.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Nelson Otoch, Relator.

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo nO 2.660, de
2002, que dispõe sobre a remuneração
dos membros do Congresso Nacional
durante a 528 Legislatura.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, des
culpe-me, acordamos uma ordem de votação. Agora
é o projeto que trata do ISS, se não me engano.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Trata-se
de projeto de lei complementar.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A vota
ção tem de ser nominal, nobre Deputado. Votaremos
as matérias consensuais e, logo em seguida, as duas
matérias que exigem votação nominal, o projeto de lei
complementar, que trata do ISS, e a PEC da TIP.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub
meter a votos o Projeto de Decreto Legislativo nO
2.660, de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Até que seja aprovada a lei de iniciativa

conjunta de que trata o art. 48, XV, da Constituição Fe
deral, a remuneração dos Membros do Congresso Na
ciona� corresponderá à maior remuneração percebida,
a qualquer título, por Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, incluídas as vantagens pessoais e as relativas ao
exercício de outras atribuições constitucionais, e se
constituirá de subsídio fixo, variável e adicional.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs. § 1° Na aplicação do disposto no caput, ficam
Deputados que a aprovam permaneçam como se en- mantidos os critérios de pagamento e a proporção en-
contram. (Pausa.) tre subsídios fixos e variáveis e adicional fixada pelo

APROVADA. Decreto Legislativo n° 7, de 1995, cuja vigência foi
A matéria vai ao Senado Federal. prorrogada pelo Decreto Legislativo n° 7, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - § 2° As Mesas do Senado Federal e da Câmara

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO dos Deputados regularão, em ato conjunto, a aplica-
N° 2.660, DE 2002 ção deste Decreto Legislativo.

(Da Mesa) Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos finan
ceiros a partir de 1° de fevereiro de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Item 4

da pauta.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 262, DE 2002
(Da Mesa)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n° 262, de 2002, que
transforma a Auditoria Interna em Asses
soria de Projetos Especiais e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub

meter a votos o Projeto de Resolução n° 262, de
2002.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Fica extinta a Auditoria Interna, instituída

pelo item 3 do parágrafo único do art. 20 da Resolu
ção n° 20, de 1971 , e criada a Assessoria de Projetos
Especiais, subordinada à Diretoria-Geral da Câmara
dos Deputados.

§ 1° A Assessoria de Projetos Especiais tem por
finalidade assessorar o Diretor-Geral na tomada de
decisão relativa ao desenvolvimento e modernização
organizacional, bem como fomentar e gerenciar o in
tercâmbio de informações, de interesse da Câmara
dos Deputados, com órgãos internacionais e nacio
nais, governamentais ou não.

§ 2° As funções existentes na Aud~oria Interna fi
cam transformadas na forma do Anexo desta Resolução.

Art. 2°. Compete à Assessoria de Projetos
Especiais:

I. desenvolver trabalhos técnicos, estu-
dos e pesquisas acerca de demandas da Câmara dos
Deputados, visando subsidiar o planejamento estra
tégico e a definição de diretrizes;

11. levantar necessidades, avaliar alternati
vas e desenvolver soluções relativas a tecnologias,
projetos e ações;

111. auxiliar o estabelecimento de coopera
ção mútua entre a Câmara dos Deputados e entida
des ou instituições estrangeiras e nacionais, visando
ao intercâmbio de informações e experiências;
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IV. planejar, coordenar, acompanhar e exe
cutar ações da Câmara dos Deputados junto aos de
mais órgãos do Legislativo Federal, às Assembléias
Legislativas Estaduais e aos demais órgãos governa
mentais;

Art. 3° Ficam convalidados os atos relativos à or
ganização administrativa da Câmara dos Deputados,
funções comissionadas e cargos em comissão, prati
cados pela Mesa até a vigência desta Resolução,
bem como os atos a que se refere o art. 12 da Resolu
ção nO 28, de 1998.

Parágrafo único. Observados os totais constan
tes das tabelas publicadas pela Câmara dos Deputa
dos para atender ao disposto no art. 73 da Lei n°
10.524, de 25 de julho de 2002, fica a Mesa autoriza
da a promover as adequações decorrentes da conva
lidação de que trata o caput deste artigo.

Art. 4° O art. 4° da Resolução n° 69, de 1994,
fica acrescido do § 3°, com a seguinte redação:

"§ 3° O mandato do Secretário de Controle Inter
no coincidirá com o da Mesa Diretora e sua destitui
ção será dada nas mesmas condições aplicáveis aos
Ministros do TCU ou pelo voto da maioria dos mem
bros da Câmara dos Deputados:'

Art. 5° As disposições desta resolução não po
derão acarretar aumento de despesa.

Art. 6° Revogam-se o artigo 22 da Resolução n°
20, de 1971, e o art. 5° da Resolução nO 69, de 1994.

Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Anexo
Situacão Anterior Situacão Atual
FC-<lll Audrtor-Chefe FC-08 Chefe da Assessoria de Projetos

Especiais
FC-06 Assistente Técnico FC-06 Assistente Técnico da Assessoria

da Auditoria Interna de Proietos Esoeciais
FC-06 Assistente Técnico FC-06 Assistente de Controle Interno da

da Auditoria Interna Secretaria de Controle Interno
FC·Q4 Secretário do FC-04 Secretário do Chefe da Assessoria

Audrtor-Chefe de Projetos Especiais

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte



ANEXO

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Consi

dero promulgada na presente sessão, a seguinte:

RESOLUÇÃO N° 32, DE 2002

Transforma a Auditoria Interna em
Assessoria de Projetos Especiais e dá
outras providências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1° Fica extinta a Auditoria Interna, instituída
pelo item 3 do parágrafo único do art. 20 da Resolu
ção n° 20, de 30 de novembro de 1971, e criada a
Assessoria de Projetos Especiais, subordinada à Di
retoria-Gerai da Câmara dos Deputados.

§ 1° A Assessoria de Projetos Especiais tem por
finalidade assessorar o Diretor-Geral na tomada de
decisão relativa ao desenvolvimento e modernização
organizacional, bem como fomentar e gerenciar o in-
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REDAÇÃO FINAL DO Art. 4° O art. 4° da Resolução n° 69, de 21 de ju-

PROJETO DE RESOLUÇÃO nho d~ 1994, fica acrescido do § 3°, com a seguinte
o redaçao:

N 262-A, DE 2002 "Art. 4°

Transforma a Auditoria Interna em § 3° O mandato do Secretário de Controle Inter-
Assessoria de Projetos Especiais e dá no coincidirá com o da Mesa Diretora e sua destitui-
outras providências. ção será dada nas mesmas condições aplicáveis aos

Ministros do TCU ou pelo voto da maioria dos mem
bros da Câmara dos Deputados."

Art. 5° As disposições desta Resolução não po
derão acarretar aumento de despesa.

Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 7° Revogam-se o art. 22 da Resolução n°
20, de 30 de novembro de 1971, e o art. 5° da Resolu
ção n° 69, de 21 de junho de 1994.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Nelson Otoch, Relator.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Fica extinta a Auditoria Interna, instituída

pelo item 3 do parágrafo único do art. 20 da Resolu
ção n° 20, de 30 de novembro de 1971, e criada a
Assessoria de Projetos Especiais, subordinada à Di
retoria-Gerai da Câmara dos Deputados.

§ 1° A Assessoria de Projetos Especiais tem por
finalidade assessorar o Diretor-Geral na tomada de
decisão relativa ao desenvolvimento e modernização
organizacional, bem como fomentar e gerenciar o in
tercâmbio de informações, de interesse da Câmara
dos Deputados, com órgãos internacionais e nacio
nais, governamentais ou não.

§ 2° As funções existentes na Aud~oria Interna fi
cam transformadas na forma do Anexo desta Resolução.

Art. 2° Compete à Assessoria de Projetos Espe
ciais:

I - desenvolver trabalhos técnicos, estudos e
pesquisas acerca de demandas da Câmara dos De
putados, visando subsidiar o planejamento estratégi
co e a definição de diretrizes;

11 - levantar necessidades, avaliar alternativas e
desenvolver soluções relativas a tecnologias, projetos
e ações;

111 - auxiliar o estabelecimento de cooperação
mútua entre a Câmara dos Deputados e entidades ou
instituições estrangeiras e nacionais, visando ao in
tercâmbio de informações e experiências;

IV - planejar, coordenar, acompanhar e executar
ações da Câmara dos Deputados junto aos demais ór
gãos do Legislativo Federal, às Assembléias Legislati
vas Estaduais e aos demais órgãos governamentais.

Art. 3° Ficam convalidados os atos relativos à or
ganização administrativa da Câmara dos Deputados,
funções comissionadas e cargos em comissão, prati
cados pela Mesa até a vigência desta Resolução,
bem como os atos a que se refere o art. 12 da Resolu
ção nO 28, de 20 maio de 1998.

Parágrafo único. Observados os totais constan
tes das tabelas publicadas pela Câmara dos Deputa
dos para atender ao disposto no art. 73 da Lei nO
10.524, de 25 de julho de 2002, fica a Mesa autoriza
da a promover as adequações decorrentes da conva
lidação de que trata o caput deste artigo.
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tercâmbio de informações, de interesse da Câmara
dos Deputados, com órgãos internacionais e nacio
nais, governamentais ou não.

§ 2° As funções existentes na Auditoria Interna
ficam transformadas na forma do Anexo desta Reso
lução.

Art.~Compete à Assessoria de Projetos Especiais:
I - desenvolver trabalhos técnicos, estudos e

pesquisas acerca de demandas da Câmara dos De
putados, visando subsidiar o planejamento estratégi
co e a definição de diretrizes;

li-levantar necessidades, avaliar alternativas e de
senvolver soluções relativas a tecnologias, projetos e
ações;

111 - auxiliar o estabelecimento de cooperação
mútua entre a Câmara dos Deputados e entidades ou
instituições estrangeiras e nacionais, visando ao in
tercâmbio de informações e experiências;

IV - planejar, coordenar, acompanhar e execu
tar ações da Câmara dos Deputados junto aos dema
is órgãos do Legislativo Federal, às Assembléias Le
gislativas Estaduais e aos demais órgãos governa
mentais.

Art. 3° Ficam convalidados os atos relativos à or
ganização administrativa da Câmara dos Deputados,
funções comissionadas e cargos em comissão, prati
cados pela Mesa até a vigência desta Resolução,
bem como os atos a que se refere o art. 12 da Resolu
ção n° 28, de 20 maio de 1998.

Parágrafo único. Observados os totais constan
tes das tabelas publicadas pela Câmara dos Deputa
dos para atender ao disposto no art. 73 da Lei n°
10.524, de 25 de julho de 2002, fica a Mesa autoriza
da a promover as adequações decorrentes da conva
lidação de que trata o caput deste artigo.

Art. 4° O art. 4° da Resolução n° 69, de 21 de ju
nho de 1994, fica acrescido do § 3°, com a seguinte
redação:

"Art. 4°
§ 3° O mandato do Secretário de Controle Inter

no coincidirá com o da Mesa Diretora e sua destitui
ção será dada nas mesmas condições aplicáveis aos
Ministros do TCU ou pelo voto da maioria dos mem
bros da Câmara dos Deputados:'

Art. 5° As disposições desta Resolução não po
derão acarretar aumento de despesa.

Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 7° Revogam-se o art. 22 da Resolução n°
20, de 30 de novembro de 1971, e o art. 5° da Resolu
ção n° 69, de 21 de junho de 1994.

Câmara dos Deputados, 18 de dezembro de
2002. - Efraim Morais, Presidente.

RESOLUÇÃO N. , de 2002.
ANEXO

Isltuacâo Anterior ltuac.lio Atual
C-08 lAudllor-Chete fC-oB hefa da Aa_sorla de Projetos

lEsoaclala
FC-ll6 !Aaslstante T6cnlcc FC-06 lAaal8lanta Técnico da Aaaessorla

Ida Audltorl. Ida Projetos espaciais
Interna

FC-ll6 lAaslatanta Técnlce C006 !Asalstente da Controle Interno de
Ida Auditori. ~ecr8lariade Controle Interno
nterna

C-04 ISecralário de C-04 iSecretérlo do Chefe da
lAudltor.Chefe ~sessorla de Proletos E8P8Clala

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Inocêncio
Oliveira, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PFL.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, acompanhamos quando o Ministro
Nilson Naves, Presidente do Superior Tribunal de Jus
tiça, procurou todos os Líderes desta Casa para que
fosse inserido nesta convocação extraordinária o Pro
jeto de Lei n° 5.756, de 2001, que cria 183 Varas na
Justiça Federal, nos diferentes rincões do País, so
bretudo descentralizando a Justiça Federal.

Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, Ministro Francisco Fausto, fez
contato com todas as Lideranças, que se
comprometeram a colocar na convocação a votação
do Projeto de Lei n° 3.384, de 2002 - inclusive com
urgência e com a assinatura de todos os Líderes -,
que cria Varas da Justiça do Trabalho.

Sr. Presidente, a Constituição outorgada em 5
de outubro de 1988 dá uma autonomia administrativa
e financeira ao Poder Judiciário. Ora, se os Poderes
são independentes, não se entende como o Poder Le
gislativo possa criar obstáculos a outro Poder. Se a
eqüipotência de Poderes é fundamental, a harmonia
também o é.

Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo no senti
do de restituir a palavra desta Casa. Ninguém é obri
gado a prometer, mas a cumprir o que promete. Todos
os Líderes prometeram que votariam a criação das
183 Varas da Justiça Federal. Essa medida vai demo
cratizar a Justiça Federal em nosso País, que hoje já
se resume praticamente às Capitais e às grandes ci
dades. Por exemplo, no Estado de Pernambuco, exis
tem duas Varas, Recife e Petrolina, e querem criar no
vas Varas em Caruaru e Serra Talhada, ou seja, no
agreste e no sertão; a Paraíba do mesmo modo.

Peço a V. Exa. , tão pródigo em resolver essas
questões e tão ágil na solução dos problemas, que



Dispõe sobre o Imposto sobre Ser
viços de Qualquer Natureza, de compe
tência dos municípios e do Distrito Fede
ral, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1° O Imposto sobre Serviços de Qualquer

Natureza, de competência dos Municípios e do Distri
to Federal, tem como fato gerador a prestação de ser
viços constantes da lista anexa, ainda que esses não
se constituam como atividade preponderante do pres
tador.

§ 1° O imposto incide também sobre o serviço
proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País.

§ 2° Ressalvadas as exceções expressas na lis
ta anexa, os serviços nela mencionados não ficam su
jeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circu
lação de Mercadorias e Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu
nicação -ICMS, ainda que sua prestação envolva for
necimento de mercadorias.

§ 3° O imposto de que trata esta lei incide ainda
sobre os serviços prestados mediante a utilização de
bens e serviços públicos explorados economicamen
te mediante autorização, permissão ou concessão,
com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo
usuário final do serviço.

§ 4° A incidência do imposto não depende da
denominação dada ao serviço prestado.

Art. 2° O imposto não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do

País;
II - a prestação de serviços em relação de em

prego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e
membros de conselho consultivo ou de conselho fis
cal de sociedades e fundações, bem como dos sóci
os-gerentes e dos gerentes-delegados:

III - o valor intermediado no mercado de títulos e
valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por Instituições fi
nanceiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto
no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento
seja feito por residente no exterior.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° l-A DE 1991

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei Complementar n° 1, de
1991, que define os serviços de qualquer
natureza sujeitos ao imposto de compe
tência dos Municípios, previsto no inciso
IV do art. 156 da Constituição, e estabele
ce suas alíquotas máximas; tendo pare
ceres das Comissões de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo pela apro
vação deste, com emenda (Relator: Sr.
Mário Cavalazzi); de Finanças e Tributa
ção pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição deste
e do PLP n° 79, de 1991, apensado (Rela
tor: Sr. Max Rosenmann); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa deste e do PLP n° 79, de 1991,
apensado, e da emenda da Comissão de
Economia, Indústria, Comércio e Turismo
(Relator: Sr. Fernando Coruja).

Tendo apensado o PLP n° 79/91.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em
discussão.

Há oradores inscritos.
Deputado Luiz Carlos Hauly, V.Exa. desiste de

discutir a matéria? (Pausa.)
Em nome do acordo, S.Exa. desiste.
NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS,

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há

sobre a mesa as seguintes:
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apele ao Presidente do Senado para que faça o adita- EMENDAS DE PLENÁRIO

mento para a votação dessas duas matérias. EMENDA SUBSTITUTIVA AO PLP N° 1/91
É uma frustração constatar que Líderes desses

partidos assumam compromissos e não os cumpram.
Pensei que a matéria estava incluída. Fiquei decepci
onado quando vi que não estava. Peço a V.Exa. que
envide esforços para que a palavra dos Líderes possa
ser preservada nesta Casa e quando se disser "sim"
se pense "sim", e não o contrário.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Mesa
tomará as providências e conversará com o Presidente
do Senado, evidentemente após ouvir as Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Retorna
mos ao Item 6.



§ 1° No caso dos serviços a que se refere o subi
tem 3.05 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato
gerador e devido o imposto em cada município em
cujo território haja extensão de ferrovia rodovia, pos
tes, cabos, fios de transmissão dutos e condutos de
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação,
arrendamento, direito de passagem ou permissão de
uso, compartilhado ou não.

§ 2° No caso dos serviços a que se refere o subi
tem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato
gerador e devido o imposto em cada município em
cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do im
posto no local do estabelecimento prestador nos ser-
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Art. 3° O serviço considera-se prestado e o im- XIV - da execução dos serviços de escoramen-
posto devido no local do estabelecimento prestador to, contenção de encostas e congêneres, no caso dos
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;
do prestador, exceto nas hipóteses previstas abaixo, XV - da limpeza e dragagem, no caso dos servi-
quando o imposto será devido no local: ços descritos no subitem 7.19 da lista anexa;

I - do estabelecimento do tomador ou interme- XVI - onde o bem estiver guardado ou estacio-
diário dd serviço ou, na falta de estabelecimento, nado, no caso dos serviços descritos no subitem
onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1°, do 11.01 da lista anexa;
art. 1°, desta lei; XVII - dos bens ou do domicílio das pessoas vi-

II - da instalação dos andaimes, palcos, cober- giadas, segurados ou monitorados, no caso dos servi-
turas e outras estruturas, no caso dos serviços descri- ços descritos no subitem 11.02 da lista anexa:
tos no subitem 3.06 da lista anexa; XVIII - do armazenamento, depósito, carga,

111- da execução da obra, no caso dos serviços descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos
descritos no subitem 7.02 e 7.20 da lista anexa; serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

IV - do imóvel objeto da incorporação imobiliá- XIX - da execução dos serviços de diversão, la-
ria, no caso dos serviços descritos no subitem 7.03 da zer, entretenimento e congêneres, no caso dos servi-
lista anexa; ços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13,

V - da demolição, no caso dos serviços descri- da lista anexa;
tos no subitem 7.05 da lista anexa; XX - do município onde está sendo executado o

transporte, no caso dos serviços descritos pelo subiVI- das edificações em geral, estradas, praças
tem 16.01 da lista anexa;e vias públicas, pontes, túneis, portos e congêneres,

no caso dos serviços descritos no subitem 7.06 da lis- XXI - do estabelecimento do tomador da
ta anexa; mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde

ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descri-
VII- da execução da varrição, coleta, remoção, tos pelo subitem 17.05 da lista anexa;

incineração, tratamento, transformação, reciclagem,
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros XXII - da feira, exposição, congresso ou congê-

nere a que se referir o planejamento, organização eresíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.10 da lista anexa; administração, no caso aos serviços descritos pelo

subitem 17.10 da lista anexa;
VIII - da execução da limpeza, manutenção e XXIII _ ao porto, aeroporto, ferroporto, terminal

conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos ser-
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres,

viços descritos pelo item 20 da lista anexa;
no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lis-
ta anexa; XXIV - da execução da ligação, religação, resta-

uração e manutenção, inspeção, vistoria aferição,
IX - a execução da decoração e jardinagem, do medição ou verificação, no caso dos serviços descri-

corte e poda de árvores, no caso dos serviços descri- tos pelos subitens 41.04, 41.05 e 41.06 da lista ane-
tos no subitem 7.12 da lista anexa; xa.

X - do controle e tratamento do efluente de qual-
quer natureza e de agentes físicos, químicos e bioló
gicos, no caso aos serviços descritos no subitem 7.13
da lista anexa;

XI - da execução dos serviços de saneamento
ambiental, purificação, tratamento, esgotamento sa
nitário e congêneres, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.15 da lista anexa;

XII - do tratamento, purificação, distribuição e
fornecimento de água. no caso dos serviços descritos
no subitem 7.16 da lista anexa;

XIII- do florestamento, reflorestamento, semea
dura, adubação e congêneres, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.17 da lista anexa;



LISTA DE SERViÇOS ANEXA À LC N° 12001

Art. 8° É obrigatória aos prestadores, tomadores
ou intermediários de serviços a comunicação a órgão
competente da administração tributária federal das in
formações relativas aos serviços prestados, tomados
ou intermediados.

§ 1° A administração tributária federal deverá
coletar, armazenar e disponibilizar aos municípios e
Distrito Federal, sem ônus, as informações a que se
refere este artigo.

§ 2° A administração das informações a que se
refere este artigo caberá a conselho consultivo com
posto dae representação federal e municipal, nos ter
mos definidos em ato da administração tributária fe
deral.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 10. Ficam revogados os arts. 8°, 9°, 10, 11 e
12 do Decreto-Lei n° 406, de 31 de dezembro de
1968, os incisos 111, IV, V e VII, do art. 3°, do Decre
to-lei n° 834, de 8 de setembro de 1969, a Lei Com
plementar n° 22, de 9 de dezembro de 1974, a Lei n°
7.192, de 5 de junho de 1984, a Lei Complementar n°
56, de 15 de dezembro de 1987 e a Lei Complemen
tar nO 100, de 22 de dezembro de 1999.

1 - Serviços de informática e congêneres.
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 - Programação.
1.03 - Processamento de dados e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computado-

res, inclusive de jogos eletrônicos.
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de

uso de programas de computação.
1.06 - Assessoria e consultaria em informática.
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive

instalação, configuração e manutenção de programas
de computação e bancos de dados.

1.08 - Acesso ao conteúdo e aos serviços
disponíveis em redes de computadores, dados e
informações, bem como suas interligações,
provedores de acesso, internet e congêneres.

1.09 - Planejamento, confecção, hospedagem,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de
qualquer natureza.
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viços executados em águas marítimas, excetuados da em todos os postos de cobrança de pedágio, divi-
os serviços descritos no subitem 20.01. dida na proporção direta da extensão da rodovia ex-

Art. 4° Considera-se estabelecimento prestador piorada dentro de seus respectivos territórios ou da
o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de metade da extensão da ponte que una dois municípi-
prestar serviços. de modo permanente ou temporário, os.
e que configure unidade econômica ou profissional,
sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denomina
ções de sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou contato ou
quaisquer outras que venham a ser utilizada.

Art. 5° Contribuinte é o prestador do serviço.
Art. 6° Os municípios e o Distrito Federal, medi

ante lei, poderão atribuir de modo expresso a respon
sabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atri
buindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento
total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que
se refere à multa e aos acréscimos legais.

§ 1° O disposto neste artigo também se aplica
aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta
da União. Estados, Distrito Federal e Municípios, suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mis
ta e empresas públicas, bem como às concessionári
as e permissionárias de serviços públicos.

§ 2° Os responsáveis a que se refere este artigo
estão obrigadas ao recolhimento integral do imposto
devido, multa e acréscimos legais, independentemen
te de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

§ 3° Sem prejuízo do disposto no caput e nos §§
1° e 2° deste artigo, são responsáveis:

I - o tomador ou intermediário de serviço prove
niente do exterior do País ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior do País;

11 - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isen-
ta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos
nos subitens 3.06,7.02,7.05,7.06,7.10,7.11,7.13,
7.15,7.16,7.17,7.18,7.20,11.02,17.05 e 17.10 da
lista anexa.

Art. 7° A base de cálculo do imposto é o preço do
serviço.

§ 1° Quando os serviços descritos pelo subitem
3.05 da lista anexa forem prestados no território de
mais de um Município, a base de cálculo será propor
cionai, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodo
via, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos e
fios de transmissão de qualquer natureza, ou ao nú
mero de postes, existentes em cada município.

§ 2° Na prestação dos serviços a que se refere o
subitem 22.01 da lista anexa, o imposto devido a cada
Município é calculado sobre a receita bruta arrecada-
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5.04 -Inseminação artificial, fertilização in vitro
e congêneres.

5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congê
neres.

5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen,
órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou
tratamento móvel e congêneres.

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, em
belezamento, alojamento e congêneres.

5.09 - Planos de atendimento e assistência
médico-veterinária.

5 - Serviços de medicina e assistência
veterinária e congêneres.

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, pron

tos-socorros e congêneres, na área veterinária.
5.03 - Laboratórios de análise na área veteriná-

ria.

res.

2.01 Serviços de pesquisas e 4.12 - Odontologia.
desenvolvimento de qualquer natureza. 4.13 - Ortóptica.

3 - Serviços prestados mediante locação, ces- 4.14 - Próteses sob encomenda.
são de direito de uso, fretamento e congêneres. 4.15 - Psicanálise.

3.01 - Locação de bens móveis. 4.16 - Psicologia.
3.02 - Fretamento de veículos terrestres 4.17 - Casas de repouso e de recuperação, cre-

automotores, de embarcações e de aeronaves. ches, asilos e congêneres.
3.03 - Cessão de direito de uso de imagem, de 4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro

marcas, de expressão, de textos, de sinais de propa- e congêneres.
ganda e demais direitos autorais e de personalidade. 4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, ÓVU-

3.04 - Exploração de salões de festas, centro de los, sêmen e congêneres.
convenções, escritórios virtuais, stands, quadras es- 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen,
portivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de es- órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
petáculos, parques de diversões, canchas e congêne- 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou
res, para realização de eventos ou negócios de qual- tratamento móvel e congêneres.

quer natureza. 4.22 - Planos de medicina de grupo ou
3.05 - Locação, sublocação, arrendamento, di- individual e convênios para prestação de assistência

reito de passagem ou permissão de uso, compartilha- médica, hospitalar. odontológica e congêneres.
do ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, fios de 4.23 _ Outros pianos de saúde que se cumpram
transmissão, dutos e condutos de qualquer natureza.

por meio de serviços de terceiros contratados, cre-
3.06 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas denciados, cooperados ou apenas pagos pelo opera-

e outras estruturas de uso temporário. dor do plano mediante indicação do beneficiário.
3.07 - Cessão de direitos de reprodução ou de

transmissão pela rádio, pela televisão, pela internet e
congêneres de shows, ballet, danças, desfiles, bai
les, óperas, concertos, recitais, festivais, competições
esportivas ou de destreza física ou intelectual, com
ou sem a participação do espectador, e congêneres.

4 - Serviços de saúde, assistência médica e
congêneres.

4.01 - Medicina e biomedicina.
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade

médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e con
gêneres.

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatóri
os, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,
ambulatórios e congêneres.

4.04 - Instrumentação cirúrgica.
4.05 - Acupuntura.
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxilia-

4.07 - Serviços farmacêuticos, inclusive de ma
nipulação.

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoa
udiologia.

4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas
ao tratamento físico, orgânico e mental.

4.10- Nutrição.
4.11 - Obstetrícia.

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética,
atividades físicas e congêneres.

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pe
dicuros e congêneres.

6.02 - Esteticistas, tratamento os pele, depila
ção e congêneres.

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e
congêneres.



7.21 - Aerofotogrametria (inclusive interpreta
ção), cartografia, mapeamento, levantamentos topo
gráficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geo
lógicos, geofísicos e congêneres.

7.22 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mer
gulho, perfilagem, concretação, testemunhagem,
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados
com a exploração e exploração de petróleo, gás natu
ral e de outros recursos minerais.

7.23 - Nucleação e bombardeamento de nu
vens e congêneres.

8 - Serviços de educação, ensino, orientação pe
dagógica e educacional, instrução, treinamento
e avaliação pessoal de qualquer grau ou nature
za.

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental,
médio e superior.

8.02 - Instrução, Treinamento, orientação peda
gógica e educacional, avaliação dos conhecimentos
de qualquer natureza.

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo,
viagens e congêneres.

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em
hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-ho
téis, hotéis residência, residence-service, suite ser
vice, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêne
res; ocupação por temporada com fornecimento de
serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando in
cluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto So
bre Serviços).

9.02 - Agenciamento, organização, promoção,
intermediação e execução de programas de turismo,
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congê
neres.

9.03 - Guias de turismo.

7.16 - Tratamento, purificação, distribuição e
fornecimento de água.

7.17 - Florestamento, reflorestamento, semea
dura, adubação e congêneres.

7.18 - Escoramento, contenção de encostas e
serviços congêneres.

7.19 - Limpeza e dragagem de rios, portos, ca
nais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congê
neres.

7.20 - Acompanhamento e fiscalização da exe
cução de obras de engenharia, arquitetura e urbanis
mo.

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura,
geologia, urbanismo, construção civil, manuten
ção, limpeza, meio ambiente, saneamento e con
gêneres.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, ar
quitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congê
neres.

7.02 - Execução, por administração, empreitada
ou subempreitada, de obras de construção civil, hi
dráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, in
clusive sondagem, perfuração de poços, escavação,
drenagem e irrigação, terr~planagem, pavimentação,
concretagem e a instalação e montagem de produtos,
peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel.

7.03 - Incorporação imobiliária.
7.04 - Elaboração de planos diretores, estudos

de viabilidade, estudos organizacionais e outros, rela
cionados com obras e serviços de engenharia: elabo
ração de anteprojetos, projetos básicos e projetos
executivos para trabalhos as engenharia.

7.05 - Demolição.
7.06 - Reparação, manutenção, reforma e con

servação civil, hidráulica ou elétrica, e pintura de edifi
cações em geral, estradas, praças e vias públicas,
pontes, túneis, portos e congêneres.

7.07 - Colocação e instalação de tapetes, car
petes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede,
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com
material fornecido pelo tomador do serviço.

7.08 - Recuperação, raspagem, polimento e
lustração de pisos e congêneres.

7.09 - Calafetação.
7.10 - Varrição, coleta, remoção, incineração,

tratamento, transformação, reciclagem, separação e
destinação final de lixo, rejeitas e outros resíduos
quaisquer.

7.11 - Limpeza, manutenção e conservação de
vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, pisci
nas, parques, jardins e congêneres.

7.12 - Decoração e jardinagem, inclusive corte
e poda de árvores.

7.13 - Controle e tratamento de efluentes de
qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e bi
ológicos.

7.14 - Detetização, desinfecção, desinsetiza
ção, imunização, higienização, desratização, pulveri
zação e congêneres.
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6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, ar- 7.15 - Saneamento ambiental, inclusive purifi-
tes marciais e demais atividades físicas. cação, tratamento, esgotamento sanitário e congêne-

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congê- res.
neres.



ção.
13.5 - Composição gráfica, fotocomposição, cli

cheria, zincografia, litografia, fotolitografia, impressão
gráfica em geral, inclusive serviços de finalização e
acabamento como corte, vinco, colagem e congêne
res, ainda que venham a integrar de qualquer forma
produtos destinados à comercialização ou industriali
zação.

13 - Serviços relativos à fonografia, fotografia,
cinematografia, reprografia e setor gráfico em
geral.

13.1 - Produção, gravação, edição, legendagem
e distribuição de filmes, vídeo-tapes, discos, fitas cas
sete, compact disc, "digital vídeo disc" e congêneres.

13.2 - Fonografia ou gravação de sons, inclusi
ve trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

13.3 - Fotografia e cinematografia, inclusive re
velação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e
congêneres.

13.4 - Reprografia, microfilmagem e digitaliza-
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9.04 - Fornecimento de refeições. 12.7 - "Shows", "ballet", danças, desfiles, bailes,

10 - Serviços de intermediação e congêneres. óperas, conce~os, recitai~, !estivais e congêneres. ,
10.01 - Agenciamento, corretagem ou interme 12.8 - Feiras, exposlçoes, congressos e conge-

diação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, neres.
de pianos de saúde e de planos de previdência priva- 12.9 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas
da. ou não.

10.02 - Agenciamento, corretagem ou interme- 12.10 - Corridas e competições de animais.
diação de títulos em geral, valores mobiliários e con - 12.11 - Competições esportivas ou de destreza
tratos quaisquer. física ou intelectual, com ou sem a participação do es-

10.03 - Agenciamento, corretagem ou interme- pectador.
diação de direitos de propriedade industrial, artística 12.12 - Execução de música.
ou literária. 12.13 - Produção, mediante ou sem encomen-

10.04 - Agenciamento, corretagem ou interme- da prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas,
diação de contratos de arrendamento mercantil (Iea- "shows" "ballet", danças, desfiles, bailes, teatros, ópe-
sing), de franquia (franchising) e de faturização ras, concertos, recitais, festivais e congêneres.
(factoring). 12.14 - Fornecimento de música para ambien-

10.05 - Agenciamento, corretagem ou interme- tes fechados ou não, mediante transmissão por qual-
diação de mercadorias, de bens móveis ou imóveis, quer processo.
não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive 12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou fol-
aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercado- c1óricos, trios elétricos e congêneres.
rias e Futuros, por quaisquer meios. 12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musica-

10.06 - Agenciamento marítimo. is, espetáculos, "shows", concertos, desfiles, óperas,
10.07 - Agenciamento de notícias. competições esportivas, de destreza intelectual ou
10.08 - Agenciamento de publicidade e propa- congêneres, para aparelhos de televisão, microcom-

ganda, inclusive o agenciamento de veiculação por putadores, equipamentos eletrônicos ou congêneres,
quaisquer meios. quando houver a prestação do serviço com interação

10.09 - Representação de qualquer natureza, ou prévia escolha do destinatário final da programa-
inclusive comercial. ção, mediante transmissão por qualquer processo.

10.10- Distribuição de bens de terceiros. 12.17 - Recreação e animação, inclusive em
festas e eventos de qualquer natureza.

11 - Serviços de guarda, estacionamento, arma
zenamento, vigilância e congêneres.

11.1 - Guarda e estacionamento às veículos
terrestres automotores, de aeronaves e de embarca
ções.

11.2 - Vigilância, segurança ou monitoramento
de bens e pessoas.

11 .3 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.4 - Armazenamento, depósito, carga, des

carga, arrumação e guarda de bens de qualquer es
pécie.

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento
e congêneres.

12.1 - Espetáculos teatrais.
12.2 - Exibições cinematográficas.
12.3 - Espetáculos circences.
12.4 - Programas de auditório.
12.5 - Parques de diversões, centros de lazer e

congêneres.
12.6 - Boates, taxi-dancing e congêneres.



uso

15.3 - Locação e manutenção de cofres particu
lares, de terminais eletrônicos, de terminais de aten
dimento e de bens e equipamentos em geral.

15. Serviços relacionados ao setor bancário ou
financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar
pela União ou por quem de direito.

15.1 - Administração de fundos quaisquer, de
consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêne
res, de carteira de clientes, de cheques pré-datados,
de seguro desemprego, de loterias, de crédito educa
tivo, do Programa de Integração Social (PIS), do Pro
grama de Formação do Patrimônio do Servidor Públi
co (PASEP), do Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço (FGTS), de Previdência Social e congêneres.

15.2 - Abertura de contas em geral, inclusive
conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e
caderneta de poupança, no país e no exterior, bem
como a manutenção das referidas contas ativa e inati
vas.

14.5 - Restauração, recondicionamento, acon
dicionamento' pintura, beneficiamento, lavagem, se
cagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, cor
te, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de
objetos quaisquer.

14.6 - Instalação e montagem, inclusive indus
trial, de aparelhos, máquinas, equipamentos e bens
de terceiros.

14.7 - Colocação de molduras e congêneres.

14.8 - Encadernação, gravação e douração de
livros, revistas e congêneres.

14.9 - Alfaiataria e costura.
14.10 - Tinturaria e lavanderia.

14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos
em geral.

14.12 - Funilaria e lanternagem.
14.13 - Carpintaria, marcenaria e serralheria.
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14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 15.4 - Fornecimento ou emissão de atestados
14.1 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado

carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, de capacidade financeira e congêneres.
manutenção e conservação de máquinas, veículos, 15.5 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclu-
qualquer objeto (exceto a comercialização de peças e são no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fun-
partes empregadas. que fica sujeita ao ICMS). dos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

14.2 - Assistência Técnica. 15.6 - Emissão, reemissão e fornecimento de
14.3 - Recondicionamento de motores (exceto avisos, comprovantes e documentos em geral; abono

a comercialização de peças e partes empregadas, de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e va-
que fica sujeita ao ICMS). lores; comunicação com outra agência ou com a ad-

14.4 - Recauchutagem ou regeneração de pne- ministração central; licenciamento eletrônico de veí
culos; transferência de veículos; agenciamento fidu
ciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.7 - Acesso, movimentação, atendimento e
consulta a contas em geral, por qualquer meio ou pro
cesso, inclusive por telefone, fac-símile, "internet" e
"telex"; acesso a terminais de atendimento, inclusive
24 (vinte e quatro) horas; acesso a outro banco e a
rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e
demais informações relativas a contas em geral, por
qualquer meio ou processo.

15.8 - Emissão, reemissão, alteração, cessão,
substituição, cancelamento e registro de contrato de
crédito; estudo, análise e avaliação de operações de
crédito; emissão, concessão, alteração ou contrata
ção de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços
relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.9 - Arrendamento mercantil (Ieasing) de
quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obriga
ções, substituição de garantia, alteração, cancelamen
to e registro de contrato, e demais serviços relaciona
dos ao arrendamento mercantil (Ieasing).

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, re
cebimentos ou pagamentos em geral, de titulas qua
isquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e
por conta de terceiros, inclusive os efetuados por
meio eletrônico, automático ou por máquinas de aten
dimento; fornecimento de posição de cobrança, rece
bimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de
compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 - Devolução de titulos, protesto de titulos,
sustação de protesto, manutenção de títulos, reapre
sentação de títulos, e demais serviços a eles relacio
nados.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e
valores mobiliários.

15.13 - Serviços relacionados a operações de
câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, can
celamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de
registro de exportação ou de crédito; cobrança ou de-



17.11 - Organização de festas, cerimônias em
geral, formaturas, buffet, recepções e congêneres.

17.12 - Administração em geral, inclusive de
bens e negócios de terceiros.

17.13 - Leilão e congêneres.
17.14 - Advocacia,
17.15 - Arbitragem de qualquer espécie. inclusi-

ve jurídica.
17.16 - Auditoria.
17.17 - Análise de Organização e Métodos.
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer

natureza.
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técni

cos e auxiliares.
17.20 - Consultaria e assessoria econômica ou

financeira.
17.21 - Estatística.
17.22 - Cobrança em geral.
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendi

mento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento
de informações, administração de contas a receber
ou a pagar e em geral, relacionados a operações de
faturização (factoring).

17.24 - Apresentação de palestras, conferênci
as, seminários e congêneres.

18 - Serviços de regulação de sinistros vincula
dos a contratos de seguros; inspeção e avalia
ção de riscos para cobertura de contratos de se
guros; prevenção e gerência de riscos seguráve
is e congêneres.

18.1 - Serviços de regulação de sinistros vincu
lados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros; pre-

16 - Serviços de transporte de natureza munici
pal.

16.1 - Serviços de transporte de natureza muni
cipal.

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo,
jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.1 - Assessoria ou consultoria de qualquer
natureza, não contida em outros itens desta lista; aná
lise, exame, pesquisa, coleta, compilação e forneci
mento de dados e informações de qualquer natureza,
inclusive cadastro e similares.

17.2 - Datilografia, digitação, estenografia, ex
pediente, secretaria em geral, resposta audível (call
center), redação, edição, interpretação, revisão, tra
dução, apoio e infra-estrutura administrativa e congê
neres.

17.3 - Planejamento, coordenação, programa
ção ou organização técnica, financeira ou administra
tiva.

17.4 - Recrutamento, agenciamento, seleção e
colocação de mão-de-obra.
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pósito no exterior; emissão, fornecimento e cancela- 17.5 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo
mento de cheques de viagem; fornecimento, tansfe- em caráter temporário, inclusive de empregados ou
rência, cancelamento e demais serviços relativos a trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados
carta de crédito ce importação, exportação e garanti- pelo prestador do serviço.
as recebidas; envio e recenbimento de mensagens 17.6 - Propaganda e publicidade, inclusive pro-
em geral relacionadas a operações de câmbio. moção de vendas, planejamento de campanhas ou

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, re- sistemas de publicidade, elaboração de desenhos,
novação e manutenção de cartão magnético, cartão textos e demais materiais publicitários.
de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêne- 17.7- Veiculação e divulgação de textos, dese-
res. nhos e outros materiais de propaganda e publicidade,

15.15 - Compensação de cheques e títulos qua- por qualquer meio.
isquer; serviços relacionados a depósito, inclusive de- 17.8 - Franquia (franchising).
pósito identificado, a saque de contas quaisquer, por 17.9 - Perícias, laudos, exames técnicos e aná-
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais lises técnicas.
eletrônicos e de atendimento. 17.10 - Planejamento, organização e adminis-

15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, altera- tração de feiras, exposições, congressos e congêne-
ção, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, res.
ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou
processo; serviços relacionados à transferência de
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, in
clusive entre contas em geral.

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sus
tação, cancelamento e oposição de cheques quais-
quer, avulso ou por talão.

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobi
1iário' avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise
técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração,
transferência e renegociação de contrato, emissão e
reemissão do termo de quitação e demais serviços
relacionados a crédito imobiliário.



26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, inclusive pelos correios e suas agên
cias franqueadas; courrier e congêneres.

26.1 - Serviços de coleta, remessa ou entrega
de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências fran
queadas; courrier e congêneres.

27 - Serviços de assistência social.
27.1 - Serviços de assistência social.

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de
qualquer natureza.

28.1 - Serviços de avaliação de bens e serviços
de qualquer natureza.

29 - Serviços de biblioteconomia.
29.1 - Serviços de biblioteconomia.
30 - Serviços de biologia, biotecnologia e

química.
30.1 - Serviços de biologia, biotecnologia e quí

mica.

31 - Serviços técnicos em edificações, eletrôni
ca, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.

31.1 - Serviços técnicos em edificações, eletrô
nica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e
notariais.

21.1 - Serviços de registros públicos, cartorári
os e notariais.

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferro
portuários, de terminais rodoviários, ferroviários
e metroviários.

20.1 - Serviços portuários, ferroportuários, utili
zação de porto, movimentação de passageiros, rebo
que de embarcações, rebocador escoteiro, dentro e
fora do porto, atracação, desatracação, serviços de
praticagem dentro e fora do porto, capatazia, armaze
nagem de qualquer natureza, suprimento de água e
energia, serviços acessórios, movimentação de mer
cadorias dentro e fora do cais, serviços de apoio marí
timo, de movimentação ao largo, serviços de armado
res, estiva, conferência, logística e congêneres.

20.2 - Serviços aeroportuários, utilização de
aeroporto, movimentação de passageiros, armazena
gem de qualquer natureza, suprimento de água e
energia, capatazia, movimentação de aeronaves, ser
viços de apoio aeroportuários, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias dentro e fora da área
do aeroporto, logística e congêneres.

20.03 - Serviços de terminais rodoviárias, ferro
viários, metroviários, movimentação de passageiros,
mercadorias, inclusive suas operações, logística e
congêneres.

22 - Serviços de exploração de rodovia.
22.1 - Serviços de exploração de rodovia medi

ante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, en
volvendo execução de serviços de conservação, ma
nutenção, melhoramentos para adequação de capa
cidade e segurança de trânsito, operação, monitora
ção, assistência aos usuários e outros serviços defini
dos em contratos, atos de concessão ou de permis
são ou em normas oficiais.

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes
e demais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de títulos de
capitalização e congêneres.

19.1 - Serviços de distribuição e venda de bilhe
tes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pu
les ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive
os decorrentes de títulos de capitalização e congêne
res.
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venção e gerência de riscos seguráveis e congêne- 23 - Serviços de programação e comunicação vi-
res. sual, desenho industrial e congêneres.

23.1 - Serviços de programação e comunicação
visual, desenho industrial e congêneres.

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carim
bos, placas, sinalização visual, banners, adesi
vos e congêneres.

24.1 - Serviços de chaveiros, confecção de ca
rimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos
e congêneres.

25 - Serviços funerários.
25.1 - Funerais, inclusive fornecimento de cai

xão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte
do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e
outros paramentos; desembaraço de certidão de óbi
to; fornecimento de véu, essa e outros adornos; em
balsamamento, embelezamento, conservação ou
restauração de cadáveres.

25.2 - Cremação de corpos e panes de corpos
cadavéricos.

25.3 - Planos ou convênios funerários.
25.4 - Manutenção e conservação de jazigos e

cemitérios.



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 1-A, DE 1991

(Do Senado Federal)
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32 - Serviços de desenhos técnicos. dor de chamada, bloqueio e desbloqueio do aparelho
32.1 - Serviços de desenhos técnicos. ou equipamento, inspeção telefônica e congêneres.

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comis- 41.4 - Ligação, religação, restauração e manu-
sários, despachantes e congêneres. tenção de pontos e redes de energia elétrica, comuni-

33.1 - Serviços de desembaraço aduaneiro, co- cação, água, esgoto, gás e congêneres.
missários, despachantes e congêneres. 41.5 - Inspeção, vistoria ou aferição de apare-
34 _ S . d' tO - . I d lhos de consumo de energia elétrica, água, esgoto,

o ervlços _ e mves Igaçoes partlcu ares, e- gás e congêneres.
tetlVes e congeneres. . _ . ,.

34 1 S . d· t· - rt· I 41.6 - Medlçao do consumo de energia eletnca. - ervlços e mves Igaçoes pa ICU ares,. t' A • I· ·f· -'
d t t· A agua, esgo o, gas e congeneres, mc uSlve ven Icaçao

e e Ives e congeneres. d . I d t -e n1ve e ensao.
35 - Se~viços. de reportag_em, a,ss~ssoria de im- 41.7- Personalização de toque musical, perso-
prensa, Jornalls~oe relaçoes publicas.. nalização de ícones, fornecimento de informações e

35.1 - Serviços de reportagem. assessona de notícias, sistema de busca, auxílio a lista telefônica,
imprensa, jornalismo e relações públicas. serviço de despertador, hora certa, horóscopo, resul-

36 - Serviços de meteorologia. tado de loterias, tele-emprego e congêneres.
36.1 - Serviços de meteorologia. 41.8 - Compartilhamento de equipamentos e
37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e ma- estruturas de qualquer natureza relativos aos servi-

nequins. ços de telecomunicações e energia elétrica.

37.1 - Serviços de artistas, atletas, modelos e Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2002.
manequins. _ Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL _

38 S
. di' Deputado Jutahy Junior, Líder do PSDB _ Deputado

- ervlços e museo ogla. _ , .
38 1 S . di· Odelmo Leao, Llder do PPB _ Deputado AntOniO

. - ervlços e museo ogla. Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB.
39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.1 - Serviços de ourivesaria e lapidação

(quando o material for fornecido pelo tomador do ser
viço).

40 - Serviços relativos a obras de arte sob
encomenda.

40.1 - Obras de arte sob encomenda.

41 - Serviços especiais ou adicionais às ativida
des relacionadas aos setores energético, de co
municação, água e esgoto.

41.1 - Habilitação de aparelhos e equipamen
tos, inclusive a sua suspensão. cancelamento ou alte
ração.

41.2 - Emissão e reemissão de contas e vias
de contratos, cancelamento de serviços, escolha de
número, troca de aparelho, transferência permanen
te ou temporária de assinatura, mudança de número
ou de endereço, troca de plano tarifário, reprograma
ção, aviso de mensagem, troca de senha e congêne
res.

41.3 - Transferência temporária de chamadas
(siga-me), chamada em espera, bloqueio controlado
de chamadas, conversação simultânea (teleconferên
cia), vídeo-texto, serviço "não perturbe", serviço de
criptografia, de sindicância em linha telefônica, servi
ços de agenda, interceptação de chamada a assinan
te deslocado, correio de voz, caixa postal, identifica-

Define os serviços de qualquer na
tureza. Sujeitos ao imposto de competên
cia dos municípios, previsto no inciso IV
do art. 156 da Constituição, e estabelece
suas alíquotas máximas.

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO N°

Inclua-se no parágrafo como § 3° do art. 7° do
Projeto de Lei Complementar n° 1, de 1991, a seguin
te alínea c:

"c) na prestação dos serviços a que se
referem o item V do art. 1°, os valores des
pendidos pelas cooperativas operadoras de
planos de saúde com hospitais, laboratórios,
clínicas, medicamentos, médicos, odontólo
gos e demais profissionais de saúde."

Justificação

Atualmente os vários municípios estão exigindo
ISS sobre o faturamento total das operadoras de pia
nos de saúde. Essa tributação é particularmente in
justa quando essas operadoras são cooperativas mé
dicas que, segundo o mandamento constitucional,

------_.__ _.- -----,



Justificação

Embora o Ato Complementar n° 34, de 30 de ja
neiro de 1967, tenha estabelecido um teto para as alí
quotas do imposto sobre serviços de qualquer nature
za (ISS), o Supremo Tribunal Federal considerou re
vogada essa legislação desde a entrada em vigor da
Constituição Federal de 1967, pois a Lei Magna não
previa a competência federal nesse caso.

Essa competência para a União limitar as alí
quotas do ISS por meio de lei complementar foi inseri
da na Emenda Constitucional n° 1, de 1969, mas ja
mais exercitada. A Constituição Federal de 1988 re
petiu a determinação (art. 156, § 3°, I) sem que, até
agora, tenha sido promulgada a lei complementar que
limita a competência municipal para fixar as alíquotas
do ISS.

O constituinte brasileiro se preocupou com a li
mitação uniforme do ônus financeiro representado
pelo ISS, com justa razão. A desigualdade de trata
mento tributário proporcionado por Municípios limítro
fes tumultua a livre concorrência entre prestadores de
serviços, provocando, por vezes, uma injustificável
guerra fiscal. Por outro lado, alíquotas elevadas sobre
atividades em geral dependentes de pequenos capi
tais sufocam iniciativas desejáveis e necessárias para
desenvolver a economia e elevar o número de empre
gos nas cidades.

A lista taxativa dos serviços que podem ser tri
butados pelos Municípios garante a uniformidade de
tratamento dos serviços.

Assim, a desejada flexibilidade de atuação do
Município pode ser alcançada pela prerrogativa de
definição das alíquotas aplicáveis a cada um dos ser
viços, desde que respeitados os limites estabelecidos
na lei.

A definição de alíquota-teto, prevista no artigo
156, § 3°, I, da Constituição Federal, deve levar em
conta as peculiaridades de cada categoria de serviço,
assim como seu nível de essencialidade para a popu
lação. Idealmente, as faixas de alíquotas não devem
ser muito amplas para evitar a competição predatória
entre prefeituras, no sentido de atrair as sedes dos
prestadores de serviços para seu Município, amplian
do, dessa forma, sua base de incidência, mas com
efeitos danosos para a arrecadação global do impos
to. Por outro lado, uma uniformidade de alíquotas iria
contra o princípio da autonomia tributária e financeira
dos Municípios, retirando-lhes a possibilidade de ex-

A apelante é, tão somente, responsá
vel pelo pagamento que assumiu pelo con
trato firmado com o cliente.

"...quem presta o serviço de assistên
cia médica e hospitalar é o médico ou o
hospital credenciado, porém, nunca a Ape
lante que não dispõe da habilitação técnica
ou profissional para tanto adequada.

...00 exposto, conclui-se que cobrar
imposto da Apelante seria, assim, incidir em
uma intolerável bitributação, fazendo gravar
o mesmo serviço por um duplo pagamento:
sobre quem executa o serviço e sobre quem
paga o preço. Como o médico e o hospital
pagam regularmente o tributo, o que não é
questionado, sobre os valores recebidos da
Apelante. não é possível cobrá-lo, também,
desta última, não existindo, portanto, qual
quer evasão fiscal nesse comportamento.
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deve receber um "adequado tratamento tributário" "Art. 7° As alíquotas do Imposto Sobre
(art. 146, 111, alínea c). Serviços de Qualquer Natureza não pode-

Entretanto, essa forma de tributação é inade- rão ser superiores a cinco por cento."
quada e absurda, haja vista que as Unimeds, não
prestam serviços hospitalares, médicos, odontológi
cos etc., realizando por meio de seus planos de saú
de apenas a cobertura financeira desses serviços.
Em verdade, esses serviços são prestados, direta
mente, pelos hospitais, laboratórios e médicos, que já
contribuem ao fisco municipal.

Este, inclusive, é o entendimento do STF sobre
a matéria:

(Recurso Extraordinário n° 115.308-3,
Relator Min. Néri da Silveira).

Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha se
posicionado sobre a matéria, acreditamos que esta
questão somente será, definitivamente, dirimida com
a inclusão de um dispositivo na Lei Complementar
que evite de forma clara a continuidade da bitributa
ção.

Esse é o objetivo de nossa emenda.
Sala das Sessões, de dezembro de 2002. _ De

putado Jandira Feghali, Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 1, DE 1991

Emenda de plenário

Inclua-se, no PLP. nO 1/91, o seguinte artigo 7°:



A única alteração que faço, acatando emenda
da Deputada Jandira Feghali, é acrescentar o § 2° ao
art. 3°. Se não houver concordância, como é supres
são, não prejudicará o projeto.

O § 2° do art. 3° é o seguinte:

"Art. 3° .
§ 2°. Na prestação dos serviços a que

se refere o item V do art. 1~ os valores des
pendidos pelas cooperativas operadoras de
plano de saúde com hospitais, laboratórios,
clínicas, medicamentos médicos e odontoló
gicos e demais profissionais de saúde".

Nesse sentido, estou aprovando a emenda
substitutiva ao PLP n° 1, de 1991, e rejeitando todo
o demais. Ao mesmo tempo, solicitamos a V.Exa.
preferência para aprovação da emenda substitutiva,
acordada com os Srs. Prefeitos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
emenda da Deputada Jandira Feghali merece tam
bém nosso apoio. Trata-se de uma bitributação sobre
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piorar com maior ou menor intensidade seus servi- os médicos e as cooperativas médicas. As cooperati-
ços, segundos os interesses locais. vas não descontavam, entravam com uma ação na

A fixação das alíquotas máximas do ISS por lei Justiça e não pagavam. Terminavam pagando direta-
complementar, como exigido pela Constituição, tem mente aos bancos e deixavam de recolher para o pró-
por escopo, tão-somente, evitar os abusos tributários prio Município.
que vem sendo cometidos pelos Municípios. Servirá, A Deputada Jandira Feghali, em boa hora, apre-
portanto, como parâmetro à atuação do legislador sentou esse projeto que acaba com a bitributação e
municipal, ao qual compete à fixação das alíquotas. A obriga as cooperativas a pagarem diretamente aos
partir do teto, cada Município, considerando o seu pe- Municípios. Essa medida fortalece os Municípios, por-
culiar interesse, fixará para cada serviço, ou grupo de que o ISS é um dos impostos mais importantes para
serviços à alíquota que julgar conveniente. eles. Portanto, vem ao encontro do desejo daqueles

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2002. _ que querem que a Federação comece no Município
Deputado Luiz Antonio Fleury, PT-SP. onde vive o cidadão.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- Sr. Presidente, o PFL vota "sim".
do a palavra, para oferecer parecer às emendas de O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
Plenário, em substituição à Comissão de Economia, peço a palavra pela ordem.
Indústria, Comércio e Turismo, ao nobre Deputado
Professor Luizinho. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

OFE IZI SP. P
V.Exa. a palavra.

O SR. PR SSOR LU NHO (PT - . ara
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
te, ao Projeto de Lei Complementar n° 1, de 1991, es- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tamos apresentando uma emenda substitutiva, já dis- estamos votando este projeto ao apagar das luzes.
tribuída aos Srs. Deputados, com incorporações fun- Vamos votar a favor, porque o consideramos impor-
damentais, que atendem ao anseio dos nossos Prefe- tante. No entanto, chamamos a atenção para alguns
itos. problemas existentes. Parece-me inconstitucional a

questão de uma legislação federal determinar quais
são as entidades isentas do ISS, tendo em vista que a
Constituição apenas estabelece as condições para
que isso ocorra.

Chamo a atenção para outra questão. O projeto,
ao criar a substituição tributária, está permitindo in
clusive que as autarquias e as entidades, como a
União, os Estados e os Municípios, sejam responsá
veis pelo ISS não recolhido pelas prestadoras de ser
viços por elas contratadas. Estamos falando de im
postos. É diferente da substituição tributária que exis
te na contribuição social, como ocorre com o INSS.
Parece-me que esses órgãos sendo imunes, estamos
criando também uma inconstitucionalidade.

É evidente que ninguém pode ser mais realista
do que o rei. No caso específico da emenda da Depu
tada Jandira Feghali, há claramente uma bitributação
sobre as cooperativas, uma vez que os profissionais
já pagam pelo mesmo serviço, o ISS. Quando a coo
perativa computa essa questão, paga de novo.

Vamos aprovar a emenda da Deputada Jandira
Feghali, assim como o referido projeto. Mas chama
mos a atenção para esses problemas e outros, sobre
os quais não vamos nos estender, que eventualmente
precisarão ser questionados na Justiça. É preciso que
tomemos muito cuidado porque nesta Casa fazemos
reformas tributárias que favorecem os grandes advo-



DOC (SEATA) N° 4

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PLP 1/91

Dispõe sopre o imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza de
competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza, de competência dos Municípios e o Distrito
Federal, tem como fato gerador à prestação de servi-

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o projeto que disciplina a aplicação do impos
to de serviço pelos Municípios é constitucional, legal,
jurídico e goza de boa técnica legislativa.

A emenda apresentada pela Deputada Jandira
Feghali e a que fixa a alíquota máxima de 5% também
são constitucionais, jurídicas e apresentam boa técni
ca legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -Votação
nominal.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, por favor, o que vamos votar inicialmente?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - As
emendas aprovadas. A Emenda substitutiva de Ple
nário, com parecer favorável, que incorpora a emenda
de Plenário da Deputada Jandira Feghali.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub

meter a votos a emenda substitutiva de plenário, com
parecer favorável, que incorpora a emenda de plená
rio da Deputada Jandira Feghali:
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gados deste País. Ao fazer de afogadilho, criamos leis ury, que fixa o limite do ISS em 5%, vem corrigir uma
muito imperfeitas que, em vez de ajudarem os órgãos inconstitucionalidade. Votamos aqui uma PEC que
públicos a arrecadarem mais recursos para ajudar na determinava que o ISS tem de ficar entre 2% e 5%.
prestação de serviços, acabam atrapalhando a Então, não pode ser acima disso. Fixar 10% para de-
União, porque depois temos de restituir esses valores terminadas atividades fere a própria Constituição.
às empresas que, com certos advogados ardilosos e Penso que a Emenda Fleury veio corrigir essa incons-
pelas imperfeições da nossa lei, acabam conseguin- titucionalidade. O limite do ISS ficaria em 5%.
do ganhar na Justiça.

Vamos votar a favor da emenda da Deputada A emenda é boa e merece ser aprovada.
Jandira Feghali. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, do a palavra, para oferecer parecer às emendas de
peço a palavra pela ordem. Plenário, em substituição à Comissão de Constituição

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Antes de e Justiça e de Redação, ao Deputado Fernando Coru-
ouvir VExa., temos de ouvir o Sr. Deputado Max Ro- ja.
senmann, que vai oferecer parecer às emendas de
Plenário, pela Comissão de Finanças e Tributação,
além do parecer da Comissão de Constituição e Justi
ça. Depois ouvirei VExa.

Concederei a palavra a V Exa. Deputado Luiz
Carlos Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas
de Plenário, em substituição à Comissão de Finan
ças e Tributação, ao Sr. Deputado Luiz Carlos Ha
uly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, faço um apelo ao Líder do
PT e ao Relator. Também somos municipalistas e
queremos alíquota modal mínima de 2%, mas tam
bém pleiteamos o teto de 5%. Faço portanto um ape
Io: que seja estabelecido o limite máximo de 5% na tri
butação do ISS, conforme a emenda de Plenário, so
bre o art. 7°.

Quero ouvir, por questão ética, o Relator da ma
téria, Deputado Max Rosenmann.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao Relator da matéria, Deputado Max
Rosenmann.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Sem
revisão do orador.) - De forma muito rápida, comuni
co que aceitamos a emenda da Deputada Jandira
Feghali e não aceitamos as demais.

É o relatório.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que a emenda do ilustre Deputado Luiz Antonio Fle-
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ços constantes da lista anexa ainda que esses não se 111 - da execução da obra, no caso dos serviços
constituam como atividade preponderante o presta- descritos no subitem 7.2 e 7.20 da lista anexa;

dor. IV - do imóvel objeto da incorporação imobiliá-
§ 1° O imposto incide também sobre o serviço ria, no caso dos serviços descritos no subitem 7.3 da

proveniente do exterior do país ou cuja prestação se lista anexa:

tenha iniciado no exterior do país. V - da demolição, no caso dos serviços descri-
§ 2° Ressalvadas as exceções expressas na lis- tos no subitem 7.3 da lista anexa;

ta anexa, os serviços nela mencionados não ficam su- VI _ das edificações em geral. estradas, praças
jeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circu- e vias públicas, pontes, túneis, portos e congêneres,
lação de Mercadorias e Prestações de Serviços de no caso dos serviços descritas no subitem 7.6 da lista
Transporte interestadual e intermunicipal e de Comu- anexa;
nicação -ICMS, ainda que sua prestação envolva for-
necimento de mercadorias. VII- da execução da varrição. coleta, remoção,

incineração, tratamento, transformação. reciclagem,
§ 3° O imposto a que trata esta lei incide ainda separação e destinação final de lixo, rejeitas e outros

sobre os serviços prestados mediante utilização de resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritas
bens e serviços públicos explorados economicamen- no subitem 7.10 da lista anexa:
te mediante autorização permissão ou concessão,
com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo VIII - da execução da limpeza, manutenção e
usuário final do serviço. conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,

chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres,
§ 4° A incidência do imposto não depende da no caso dos serviços descritas no subitem 7.11 da lis-

denominação dada ao serviço prestado. ta anexa;

Art. 2° O imposto não incide sobre: IX _ da execução aa decoração e jardinagem do
1-as exportações de serviços para o exterior do corte e poda de árvores. no caso dos serviços descri-

país; tas no subitem 7 12 da lista anexa:
11 - a prestação de serviços em relação de em- X - do controle e tratamento do efluente de qual-

prego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e quer natureza e de agentes físicos, químicos e bioló-
membros de conselho consultivo ou de conselho fis- gicos, no caso aos serviços descritos no subitem 7.13
cal ce sociedades e fundações bem como aos sóci- da lista anexa:
os-gerentes e dos gerentes-delegados:

XI - da execução dos serviços de saneamento
111- o valor intermediado no mercado de títulos e ambiental, purificação, tratamento, esgotamento sa-

valores mobiliários o valor dos depósitos bancários, o nitário e congêneres, no caso dos serviços descritas
principal, juros e acréscimos moratórias relativos a no subitem 7.15 da lista anexa:
operações a crédito realizadas por instituições finan- XII _ do tratamento, purificação, distribuição e
ceíras.

fornecimento de água, no caso dos serviços descritos
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no subitem 7.16 da lista anexa:

no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil cujo
XIII- doflorestamento, reflorestamento, semearesultado aqui se verifique ainda que o pagamento

dura. adubação e congêneres, no caso dos serviços
seja feito por residente no exterior. descritas no subitem 7.17 da lista anexa:

Art. 3° O serviço considera-se prestado e o im-
posto devido no local do estabelecimento prestador XIV - da execução dos serviços de escoramen-
ou, na falta do estabelecimento no local do domicílio to, contenção de encostas e congêneres, no caso dos
do prestador, exceto nas hipóteses previstas abaixo, serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa:
quando o imposto será devido no local: XV - da limpeza e dragagem, no caso dos servi-

I - do estabelecimento do tomador ou interme- ços descritas no subitem 7.19 da lista anexa;
diário ao serviço ou na falta de estabelecimento onde XVI - onde o bem estiver guardado ou estacio-
ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1°, do artigo nado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.1
1° desta lei: da lista anexa:

11- da instalação aos andaimes palcos, cobertu- XVII - dos bens ou do domicílio das pessoas vi-
ras e outras estruturas, no caso dos serviços descri- giados, segurados ou monitorados, no caso dos servi-
tas no subitem 3.6 da lista anexa: ços descritas no subitem 11.2 da lista anexa:



§ 3° Na prestação dos serviços a que se referem
os subitens 4.22 e 4.23 da lista anexa, quando opera
dos por cooperativas, deduzir-se-á da base de cálculo
os valores despendidos com terceiros pela prestação
de serviços de hospitais, laboratórios, clínicas, medi-
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XVIII - do armazenamento, depósito, carga, Art. 6° Os Municípios e o Distrito Federal, medi-
descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos ante lei, poderão atribuir de modo expresso responsa-
serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa. bilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vin-

XIX - da execução dos serviços de diversão, la- culada ao fato gerador da respectiva obrigação, ex-
zer, entretenimento e congêneres, no caso dos servi- cluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribu-
ços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, indo-a a este em caráter supletivo do cumprimento to-
da lista anexa: tal ou parcial da referida obrigação, inclusive no que

se refere à multa e aos acréscimos legais.
XX - do Município onde está sendo executado o

transporte, no caso dos serviços descritos pelo subi- § 1° O disposto neste artigo ao também se apli-
tem 16.1 da lista anexa; ca aos órgãos aa Administração Pública Direta indire-

XXI - do estabelecimento do tomador da ta da União Estados, Distrito Federal e Municípi-
mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde os, suas autarquias, fundações sociedades de econo-

mia mista e empresas públicas, bem como às conces
ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descri-

sionárias permissionárias os serviços públicos.tos pelo subitem 17.5 da lista anexa;
§ 2° Os responsáveis a que se refere este artigo

XXII - da feira, exposição, congresso ou congê-
estão obrigados ao recolhimento integral do imposto

nere a que se referir o planejamento, organização e
d

. . t - . d 't I devido, multa e acréscimos legais. independentemen-a miniS raçao no caso aos serviços escn os pe o
subitem 17.10 da lista anexa: te de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

XXIII- ao porto, aeroporto. Ferroporto, terminal § 3° Sem prejuízo do disposto no caput e nos
rodoviário. ferroviário ou metroviário, no caso dos ser_parágrafos 1° e 2° deste artigo, são responsáveis:
viços descritos pelo item 20 da lista anexa: I - o tomador ou intermediário de serviço prove-

XXIV _ aa execução da ligação, religação, resta- niente do exterior do país ou cuja prestação se tenha
uração e manutenção, inspeção, vistoria aferição, iniciado no exterior ao país;
mediação ou verificação, no caso dos serviços descri- II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isen-
tas pelos subitens 41.4, 41 .5 41. 6 da lista anexa. ta, tomadora ou intermediária dos serviço:

§1°Nocasodosserviçosaqueserefereosubi- descritos nos subitens 3.6,7.2,7.5,7.6,7.10,
tem 3.5 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato 7.11,7.13,7.15,7.16,7.17,7.18,7.20,11.217.5 e
gerador e devido o imposto em cada Município em 17.10 da lista anexa.
cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, pos- Art. 7° A base de cálculo do imposto é o preço do
tes, cabos. fios de transmissão dutos e condutos de serviço.

qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, § 1° Quando os serviços descritas pelo subitem
arrendamento, direito de passagem ou permissão de 3.5 da lista anexa forem prestados no território de
uso, compartilhado ou não. mais de um Município, a base de cálculo será propor-

§ 2° No caso aos serviços a que se refere a subi- cional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodo-
tem 22.1 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato via, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos e
gerador e devido o imposto em cada Município em fios de transmissão de qualquer natureza, ou ao nú-
cujo território haja extensão de rodovia explorada. mero de postes, existentes em cada Município.

§ 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do im- § 2° Na prestação dos serviços a que se refere o
posto no local do estabelecimento prestador nos ser- subitem 22.1 da lista anexa, o imposto devido a cada
viços executados em águas marítimas, executados os Município é calculado sobre a receita bruta arrecada-
serviços descritos no subitem 20.1. da em todos os postos de cobrança de pedágio, divi-

Art. 4° Considera-se estabelecimento prestador dida na proporção direta da extensão da rodovia ex-
o local onde o contribuinte desenvolva atividade de piorada dentro de seus respectivos territórios ou da
prestar serviços, de moda permanente ou temporário, metade da extensão da ponte que una dois Municípi-
e que configure unidade econômica ou profissional, os.
sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denomina
ções de sede filial, agência, posto de atendimento.
Sucursal, escritório de representação ou contato de
quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Art. 5° Contribuinte é o prestador do serviço.



LISTA DE SERViÇOS ANEXA À LC N° 12001

1 - Serviços de informática e congêneres.
1.1 - Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.2 - Programação.
1.3 - Processamento de dados e congêneres.
1.4 - Elaboração de programas de computado-

res, inclusive de jogos eletrônicos.
1.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso

de programas de computação.
1.6 - Assessoria e consultaria em informática.
1.7 - Suporte técnico em informática, inclusive

instalação, configuração e manutenção as programas
as computação e bancos de dados.

1.8 - Acesso ao conteúdo e aos serviços dispo
níveis em redes de computadores, dados e informa
ções, bem como suas interligações, provedores de
acesso, "internet" e congêneres.

1.9 - Planejamento, confecção, hospedagem,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de
qualquer natureza.

2.1 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento
de qualquer natureza.

3 - Serviços prestados mediante locação, ces
são de direito de uso, fretamento e congêneres.
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camentos, médicos, odontólogos e demais profissio- 3.1 - Locação de bens móveis.
nais de saúde. 3.2 - Fretamento de veículos terrestres automo-

Art. 8° É obrigatória aos prestadores, tomadores tores, de embarcações e de aeronaves.
ou intermediários de serviços à comunicação a órgão 3.3 - Cessão de direito de uso de imagem, de
competente da administração tributária federal das in- marcas, de expressão, de textos, de sinais de propa-
formações relativas aos serviços prestados, tomados ganda e demais direitos autorais e de personalidade.
ou intermediados. 3.4 - Exploração de salões de festas, centro de

§ 1° A administração tributária federal deverá convenções, escritórios virtuais, "stands", quadras
coletar, armazenar e disponibilizar aos Municípios e esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de
Distrito Federal, sem ônus, as informações a que se espetáculos, parques de diversões, canchas e congê-
refere este artigo. neres, para realização de eventos ou negócios de

§ 2° A administração das informações a que se qualquer natureza.
refere este artigo caberá a conselho consultivo com- 3.5 - Locação, sublocação, arrendamento, direi-
posto os representação federal e mundial, nos termos to de passagem ou permissão de uso, compartilhado
definidos em ato da administração tributária federal. ou não, de ferrovia, rodovia, postes. cabos, fios de

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- transmissão, dutos e condutos de qualquer natureza.
blicação. 3.6 - Cessão as andaimes, palcos, coberturas e

Art. 10. Ficam revogados os artigos 8° 9°, 10, 11 outras estruturas as uso temporário.
e 12 do Decreto-lei n° 406, de 31 de dezembro de 3.7 - Cessão de direitos de reprodução ou de
1968. os incisos 111, IV, V e VII, do artigo 3°, do Decre- transmissão pelo rádio, pela televisão, pela internet e
to-lei n° 834, de 8 de setembro de 1969, a Lei Com- congêneres de "shows", "ballet", danças, desfiles, bai-
plementar nO 22, de 9 de dezembro de 1974, a Lei n° les, óperas, concertos, recitais, festivais, competições
7.192, de junho de 1984, a Lei Complementar nO 56, esportivas ou de destreza física ou intelectual, com
de 15 de dezembro de 1987 e a Lei Complementa n° ou sem a participação do espectador, e congêneres.
100, de 22 de dezembro de 1999.

4 - Serviços de saúde, assistência médica e con-
gêneres.

4.1 - Medicina e biomedicina.
4.2 - Análises clínicas, patologia, eletricidade

médica, radioterapia, quimioterapia ultra-sonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e con
gêneres.

4.3 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatóri
os, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,
ambulatórios e congêneres.

4.4 - instrumentação cirúrgica.
4 5 - Acupuntura.
4.6 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.7- Serviços farmacêuticos, inclusive de mani-

pulação.
4.8 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoau

diologia.
4.9 - Terapias de qualquer espécie destinadas

ao tratamento físico. orgânico e mental.
4.10 - Nutrição.
4.11 - Obstetrícia.
4.12 - Odontologia.
4.13 - Ortóptica.
4.14 - Próteses sob encomenda.
4.15 - Psicanálise.
4.16 - Psicologia.



ria.

res.

7 - Serviços relativos à engenharia, arquitetura,
geologia, urbanismo, construção civil, manuten-

5.4 - inseminação artificial, fertilização in vitro
e congêneres.

5.5 - Bancos de sangue e de órgãos e congêne-

5.6 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen,
órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

5.7 - Unidade de atendimento, assistência ou
tratamento móvel e congêneres.

5.8 - Guarda, tratamento, amestramento, embe
lezamento, alojamento e congêneres.

5.9 - Planos de atendimento e assistência médi
co-veterinária.

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, ati
vidades físicas e congêneres.

6.1 - Barbearia, cabeleireiros. manicuros, pedi
curos e congêneres.

6.2 - Esteticistas, tratamento de pele. depilação
e congêneres.

6.3 - Banhos, duchas, sauna, massagens e
congêneres.

6.4 - Ginástica, dança, esportes. natação, artes
marciais e demais atividades físicas.

6.5 - Centros de emagrecimento, "spa" e congê
neres.
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4.17 - Casas de repouso e de recuperação, cre- ção, limpeza, meio ambiente, saneamento e con-
ches, asilos e congêneres. gêneres.

4.18 - inseminação artificial, fertilização in vitro 7.1 - Engenharia, agronomia, agrimensura, ar-
e congêneres. quitetura, geologia, urbanismO, paisagismo e congê-

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvu- neres.
los, sêmen e congêneres. 7.2 - Execução, por administração, empreitada

4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, ou subempreitada, de obras de construção civil, hi-
órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. dráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes in-

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou c1usive sondagem, perfuração de poços, escavação,
tratamento móvel e congêneres. drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,

4.22 - Planos de medicina de grupo ou individu- concretagem e a instalação e montagem de produtos,
ai e convênios para prestação de assistência médica, peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel.
hospitalar, odontológica e congêneres. 7.3 - Incorporação imobiliária.

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram 7.4 - Elaboração de planos diretores, estudos
através de serviços de terceiros contratados. creden- de viabilidade, estudos organizacionais e outros, rela-
ciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador cionados com obras e serviços as engenharia, elabo-
do plano mediante indicação do beneficiário. ração de anteprojetos, projetos básicos e projetos

executivos para trabalhos de engenharia.
5 - Serviços de medicina e assistência veteriná-
ria e congêneres. 7.5 - Demolição.

5.1 _ Medicina veterinária e zootecnia. 7.6 - Reparação, manutenção, reforma e con-
5.2 _ Hospitais. clínicas, ambulatórios, pron- servação civil, hidráulica ou elétrica, e pintura de edifi-

tos-socorros e congêneres, na área veterinária. cações em geral, estradas, praças e vias públicas,
pontes, túneis, portos e congêneres.

5.3 - Laboratórios as análise na área veteriná- 7.7 - Colocação e instalação de tapetes, carpe-
tes, assoalhas, cortinas, revestimentos de parede, vi
dros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com
material fornecido pelo tomador do serviço.

7.8 - Recuperação, raspagem, polimento e lus
tração de pisos e congêneres.

7.9 - Calafetação.
7.10 - Varrição, coleta, remoção, incineração,

tratamento, transformação, reciclagem, separação e
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer.

7.11 - Limpeza, manutenção e conservação de
vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, pisci
nas, parques, jardins e congêneres.

7.12 - Decoração e jardinagem, inclusive corte
e poda de árvores.

7.13 - Controle e tratamento os efluentes de
qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e bi
ológicos.

7.14 - Dedetização, desinfecção, desinsetização,
imunização, higienização, desratização, pulverização e
congêneres.

7.15 - Saneamento ambiental, Inclusive purifica
ção, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres.

7.16 - Tratamento, purificação, distribuição e
fornecimento de água.

7.17 - Florestamento, reflorestamento, semea
dura, adubação e congêneres.



9.3 - Guias de turismo.
9.4 - Fornecimento de refeições.

8 - Serviços de educação, ensino, orientação pe
dagógica e educacional, instrução, treinamento
e avaliação pessoal de qualquer grau ou nature
za.

10 - Serviços de intermediação e congêneres.
10.1 - Agenciamento, corretagem ou intermedi

ação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de
planos de saúde e de planos de previdência privada.

3.1 - Ensino regular pré-escolar, fundamental,
médio e superior.

3.2 - Instrução, treinamento, orientação peda
gógica e educacional. avaliação de conhecimentos de
qualquer natureza.

9 - Serviços relativos à hospedagem, turismo,
viagens e congêneres.

9.1 - Hospedagem de qualquer natureza em ho
téis, "apart-service condominiais", ''flat'', "apart-ho
téis", hotéis residência, "residence-service", "suite
service", hotelaria marítima, motéis, pensões e con
gêneres; ocupação por temporada com fornecimento
de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando
incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto So
bre Serviços).

9.2 - Agenciamento, organização, promoção,
intermediação e execução de programas de turismo,
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congê
neres.

7.21 - Aerofotogrametria (inclusive interpreta
ção), cartografia, mapeamento, levantamentos topo
gráficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geo
lógicos, geofísicos e congêneres.

7.22 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mer
gulho, perfilagem, concretação, testemunhagem,
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados
com a exploração e exploração de petróleo, gás natu
ral e de outros recursos minerais.

7.23 - Nucleação e bombardeamento de nú
vens e congêneres.

56460 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

7.18 - Escoramento, contenção de encostas e 10.2 - Agenciamento, corretagem ou intermedi-
serviços congêneres. ação de títulos em geral, valores mobiliários e contra-

7.19 - Limpeza e dragagem de rios, portos, ca- tos quaisquer.
nais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congê- 10.3 - Agenciamento, corretagem ou intermedi-
neres. ação de direitos de propriedade industrial, artística ou

7.20 - Acompanhamento e fiscalização da exe- literária.
cução de obras de engenharia, arquitetura e urbanis- 10.4 - Agenciamento, corretagem ou intermedi-
mo. ação de contratos de arrendamento mercantil ("Iea

sing"), de franquia (''franchising'') e de faturização
(''factoring'').

10.5 - Agenciamento, corretagem ou intermedi
ação de mercadorias, de bens móveis ou imóveis,
não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive
aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercado
rias e Futuros, por quaisquer meios.

10.6 - Agenciamento marítimo.
10.7 - Agenciamento de notícias.
10.8 - Agenciamento de publicidade e propa

ganda. inclusive o agenciamento de veiculação por
quaisquer meios.

10.9 - Representação de qualquer natureza, in
clusive comercial.

10.10 - Distribuição de bens de terceiros.

11 - Serviços de guarda, estacionamento,
armazenamento, vigilância e congêneres.

11.1 - Guarda e estacionamento de veículos
terrestres automotores, de aeronaves e de embarca
ções.

11.2 - Vigilância, segurança ou monitoramento
de bens e pessoas.

11.3 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.4 - Armazenamento, depósito, carga, des

carga, arrumação e guarda de bens de qualquer es
pécie.

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento
e congêneres.

12.1 - Espetáculos teatrais.
12.2 - Exibições cinematográficas.
12.3 - Espetáculos circenses.
12.4 - Programas de auditório.
12.5 - Parques de diversões, centros de lazer e

congêneres.
12.6 - Boates, taxi-dancing e congêneres.
12.7 - Shows, baUet, danças, desfiles, bailes,

óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.8 - Feiras, exposições, congressos e congê

neres.
12.9 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas

ou não.
12.10- Corridas e competições de animais.



14.5 - Restauração, recondicionamento, acon
dicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem se
cagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, cor
te, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de
objetos quaisquer.

14.6 - Instalação e montagem. inclusive indus
trial, de aparelhos, máquinas, equipamentos e bens
de terceiros.

14.7 - Colocação de molduras e congêneres.
14.8 - Encadernação, gravação e douração de

livros, revistas e congêneres.
14.9 - Alfaiataria e costura.
14.10 - Tinturaria e lavanderia.
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos

em geral.
14.12 - Funilaria e lanternagem.
14.13 - Carpintaria, marcenaria e serralheria.

15. Serviços relacionados ao setor bancário ou
financeiro, inclusive aqueles prestados por insti
tuições financeiras autorizadas a funcionar pela
União ou por quem de direito.

15.1 - Administração de fundos quaisquer, de
consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêne
res, de carteira de clientes, de cheques pré-datados,
de seguro desemprego, de loterias, de crédito educa
tivo, do Programa de Integração Social (PIS), do Pro
grama de Formação do Patrimônio do Servidor Públi
co (PASEP), do Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço (FGTS), de Previdência Social e congêneres.

15.2 - Abertura de contas em geral, inclusive
conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e
caderneta de poupança, no país e no exterior, bem
como a manutenção das referidas contas ativas e ina
tivas.

15.3 - Locação e manutenção de cofres particu
lares, de terminais eletrônicos, de terminais de aten
dimento e de bens e equipamentos em geral.

15.4 - Fornecimento ou emissão de atestados
em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado
de capacidade financeira e congêneres.

15.5 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral,
renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclu
são no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fun
dos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastra
is.

ção.
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12.11 - Competições esportivas ou de destreza 14.2 - Assistência Técnica.
física ou intelectual, com ou sem a participação do es- 14.3 - Recondicionamento de motores (exceto
pectador. a comercialização de peças e partes empregadas,

12.12 - Execução de música. que fica sujeita ao ICMS).
12.13 - Produção, mediante ou sem encomen- 14.4 - Recauchutagem ou regeneração de pne-

da prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, uso
shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, ópe
ras, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.14 - Fornecimento de música para ambien
tes fechados ou não, mediante transmissão por qual
quer processo.

12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou fol
clóricos, trios elétricos e congêneres.

12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musica
is, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas,
competições esportivas, de destreza intelectual ou
congêneres, para aparelhos de televisão, microcom
putadores, equipamentos eletrônicos ou congêneres,
quando houver a prestação do serviço com interação
ou prévia escolha do destinatário final da programa-
ção, mediante transmissão por qualquer processo.

12.17 - Recreação e animação, inclusive em
festas e eventos de qualquer natureza.

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia,
cinematografia, reprografia e setor gráfico em
geral.

13.1 - Produção, gravação, edição, legendagem
e distribuição de filmes, video-tapes, discos, fitas
cassete, compact disc, digital vídeo disc e congê
neres.

13.2 - Fonografia ou gravação de sons, inclusi
ve trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

13.3 - Fotografia e cinematografia, inclusive re
velação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e
congêneres.

13.4 - Reprografia, microfilmagem e digitaliza-

13.5 - Composição gráfica, fotocomposição, c1i
cheria, zincografia, litografia, fotolitografia, impressão
gráfica em geral, inclusive serviços de finalização e
acabamento como corte, vinco, colagem e congêne
res, ainda que venham a integrar de qualquer forma
produtos destinados à comercialização ou industriali
zação.

14 - Serviços relativos a bens de terceiros.
14.1 - Lubrificação, limpeza, Iustração, revisão,

carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
qualquer objeto (exceto a comercialização de peças e
partes empregadas, que fica sujeita ao ICMS).



16 - Serviços de transporte de natureza munici
pal.

17.4 - Recrutamento, agenciamento, seleção e
colocação de mão-de-obra.

17.5 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo
em caráter temporário, inclusive de empregados ou
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados
pelo prestador do serviço.

17.6 - Propaganda e publicidade, inclusive pro
moção de vendas, planejamento de campanhas ou

15.15 - Compensação de cheques e títulos qua
isquer; serviços relacionados a depósito, inclusive de
pósito identificado, a saque de contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais
eletrônicos e de atendimento.

15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, altera
ção, cancelamento e baixa de ordens de pagamento,
ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou
processo; serviços relacionados à transferência de
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, in
clusive entre contas em geral.

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sus
tação, cancelamento e oposição de cheques quais
quer, avulso ou por talão.

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobi
liário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise
técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração,
transferência e renegociação de contrato, emissão e
reemissão do termo de quitação e demais serviços
relacionados a crédito imobiliário.

16.1 - Serviços de transporte de natureza muni
cipal.

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo,
jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.1 - Assessoria ou consultoria de qualquer
natureza, não contida em outros itens desta lista; aná
lise, exame, pesquisa, coleta, compilação e forneci
mento de dados e informações de qualquer natureza,
inclusive cadastro e similares.

17.2 - Datilografia, digitação, estenografia, ex
pediente, secretaria em geral, resposta audível (cal!
center), redação, edição, interpretação, revisão, tra
dução, apoio e infra-estrutura administrativa e congê
neres.

17.3 - Planejamento, coordenação, programa
ção ou organização técnica, financeira ou administra
tiva.
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15.6 - Emissão, reemissão e fornecimento de 15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, re-
avisos, comprovantes e documentos em geral; abono novação e manutenção de cartão magnético, cartão
de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e va- de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêne-
lores; comunicação com outra agência ou com a ad- res.
ministração central; licenciamento eletrônico de veí
culos; transferência de veículos; agenciamento fidu
ciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.7 - Acesso, movimentação, atendimento e
consulta a contas em geral, por qualquer meio ou pro
cesso, inclusive por telefone, fac-símile internet e te
lex; acesso a terminais de atendimento, inclusive 24
(vinte e quatro) horas; acesso a outro banco e a rede
compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e de
mais informações relativas a contas em geral, por
qualquer meio ou processo.

15.8 - Emissão, reemissão, alteração, cessão,
substituição, cancelamento e registro de contrato de
crédito; estudo, análise e avaliação de operações de
crédito; emissão, concessão, alteração ou contrata
ção de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços
relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.9 - Arrendamento mercantil (Ieasing) de
quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obriga
ções, substituição de garantia, alteração, cancela
mento e registro de contrato, e demais serviços relaci
onados ao arrendamento mercantil (Ieasing).

15.10- Serviços relacionados a cobranças, re
cebimentos ou pagamentos em geral, de títulos qua
isquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e
por conta de terceiros, inclusive os efetuados por
meio eletrônico, automático ou por máquinas de aten
dimento; fornecimento de posição de cobrança, rece
bimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de
compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos,
sustação de protesto, manutenção de títulos, reapre
sentação de títulos, e demais serviços a eles relacio
nados.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e
valores mobiliários.

15.13 - Serviços relacionados a operações de
câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, can
celamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de
registro de exportação ou de crédito; cobrança ou de
pósito no exterior; emissão, fornecimento e cancela
mento de cheques de viagem; fornecimento, transfe
rência, cancelamento e demais serviços relativos a
carta de crédito de importação, exportação e garanti
as recebidas; envio e recebimento de mensagens em
geral relacionadas a operações de câmbio.



21.01 - Serviços de registros públicos.
cartorários e notariais.

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e
notariais.

22 - Serviços de exploração de rodovia.
22.01 - Serviços de exploração de rodovia me

diante cobrança de preço ou pedágio dos usuários,
envolvendo execução de serviços de conservação,
manutenção, melhoramentos para adequação de ca
pacidade e segurança de trânsito, operação, monito
ração, assistência aos usuários e outros serviços de
finidos em contratos, atos de concessão ou de per
missão ou em normas oficiais.

23 - Serviços de programação e comunicação
visual, desenho industrial e congêneres.

23.01 - Serviços de programação e comunica
ção visual, desenho industrial e congêneres.

20 Serviços portuários, aeroportuários,
ferroportuários, de terminais rodoviários,
ferroviários e metroviários.

21.01 - Serviços portuários, ferroportuários, uti
lização de porto, movimentação de passageiros, re
boque os embarcações, rebocador escoteiro, dentro
e fora do porto, atracação, desatracação, serviços de
praticagem dentro e fora ao porto, capatazia, armaze
nagem de qualquer natureza, suprimento de água e
energia, serviços acessórios, movimentação de mer
cadorias dentro e fora do cais, serviços de apoio marí
timo, de movimentação ao largo. serviços de armado
res, estiva, conferência, logística e congêneres.

20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de
aeroporto, movimentação de passageiros, armazena
gem de qualquer natureza, suprimento de água e
energia, capatazia, movimentação de aeronaves, ser
viços de apoio aeroportuários, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias dentro e fora da área
do aeroporto, logística e congêneres.

20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferro
viários, metroviários, movimentação de passageiros,
mercadorias, inclusive suas operações. logística e
congêneres.

18 - Serviços de regulação de sinistros vincula
dos a contratos de seguros; inspeção e avalia
ção de riscos para cobertura de contratos de se
guros; prevenção e gerência de riscos seguráve
is e congêneres.

18.1 - Serviços de regulação de sinistros vincu
lados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros; pre
venção e gerência de riscos seguráveis e congêne
res.

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes
e demais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios,
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sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, inclusive os decorrentes de títulos de capitaliza-
textos e demais materiais publicitários. ção e congêneres.

17.7 - Veiculação e divulgação de textos, dese- 19.1 - Serviços de distribuição e venda de bilhe-
nhos e outros materiais de propaganda e publicidade, tes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pu-
por qualquer meio. les ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive

17.8 - Franquia (franchising). os decorrentes de títulos de capitalização e congêne-

17.9 - Perícias, laudos, exames técnicos e aná- res.
lises técnicas.

17.10 - Planejamento, organização e adminis
tração de feiras, exposições, congressos e congêne
res.

17.11 - Organização de festas, cerimônias em
geral, formaturas, buffet, recepções e congêneres.

17.12 - Administração em geral, inclusive de
bens e negócios de terceiros.

17.13 - Leilão e congêneres.
17.14 - Advocacia.
17.1 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusi-

ve jurídica.
17.16 - Auditoria.
17.17 - Análise de Organização e Métodos.

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer
natureza.

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técni
cos e auxiliares.

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou
financeira.

17.21 - Estatística.
17.22 - Cobrança em geral.
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendi

mento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento
de informações, administração de contas a receber
ou a pagar e em geral, relacionados a operações de
faturização (factoring).

17.24 - Apresentação de palestras, conferênci
as, seminários e ccngêneres.
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24 - Serviços de chaveiros, confecção de carim
bos, placas, sinalização visual, "banners", adesi
vos e congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de ca
rimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos
e congêneres.

25 - Serviços funerários.
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de cai

xão, uma ou esquifes: aluguel de capela: transporte
do corpo cadavérico: fornecimento de flores, coroas e
outros paramentos:

desembaraço de certidão de óbito: fornecimen
to de véu. essa e outros adornos: embalsamamento,
embelezamento, conservação ou restauração de ca
dáveres.

25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos
cadavéricos.

25.03 - Planos ou convênios funerários.
25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e

cemitérios.

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores, inclusive pelos correios e suas agên
cias franqueada courrier e congêneres.

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega
de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências fran
queadas: "courrier' e congêneres.

27 - Serviços de assistência social.
27.01 - Serviços de assistência social.

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de
qualquer natureza.

28.01 - Serviços de avaliação de bens e servi
ços de qualquer natureza.

29 - Serviços de biblioteconomia.
29.01 - Serviços de biblioteconomia.

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e
química.

30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e
química.

31 - Serviços técnicos em edificações, eletrôni
ca, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.

31.01 - Serviços técnicos em edificações, ele
trônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.

32 - Serviços de desenhos técnicos.
32.01 - Serviços de desenhos técnicos.

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro.
comissários. despachantes e congêneres.

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro.
comissários. despachantes e congêneres.

34 - Serviços de investigações particulares,
detetives e congêneres.

34.01 - Serviços de investigações particulares,
detetives e congêneres.

35 - Serviços de reportagem, assessoria de
imprensa, jornalismo e relações públicas.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de
imprensa, jornalismo e relações públicas.

36 - Serviços de meteorologia.
36.01 - Serviços de meteorologia.

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e
manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e
manequins.

38 - Serviços de museologia.
38.01 - Serviços de museologia.

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação

(quando o material for fornecido pelo tomador do
serviço).

40 - Serviços relativos a obras de arte sob
encomenda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.

41 - Serviços especiais ou adicionais às
atividades relacionadas aos setores energético,
de comunicação, água e esgoto.

41.01 - Habilitação de aparelhos e equipamen
tos, inclusive a sua suspensão, cancelamento ou alte
ração.

41.02 - Emissão e reemissão de contas e vias
de contratos, cancelamento de serviços, escolha de
número, troca de aparelho, transferência permanente
ou temporária de assinatura, mudança de número ou
de endereço, troca de plano tarifário, reprogramação,
aviso de mensagem, troca de senha e congêneres.

41.03 - Transferência temporária de chamadas
(siga-me), chamada em espera, bloqueio controlado
de chamadas, conversação simultânea (teleconferên
cia), vídeo-texto, serviço 'não perturbe', serviço de
criptografia, de sindicância em linha telefônica, servi
ços de agenda, interceptação de chamada a assinan
te deslocado, correio de voz, caixa postal, identifica
dor de chamada, bloqueio e desbloqueio do aparelho
ou equipamento, inspeção telefônica e congêneres.



O SR. PAULO BALTAZAR (BlocolPSB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB encaminha o voto
favorável.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o PSDB também encaminha o voto fa
vorável.
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41.04 - Ligação, religação, restauração e manu- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
tenção de pontos e redes de energia elétrica, comuni- palavra pela ordem.
cação, água, esgoto, gás e congêneres. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

41.05 -Inspeção, vistoria ou aferição de apare- VExa. a palavra.
lhos de consumo de energia elétrica, água, esgoto, O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
gás e congêneres. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico ao

41.06 - Medição do consumo de energia elétri- Plenário que teremos duas votações nominais.
ca, água, esgoto, gás e congêneres, inclusive verifica- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vamos
ção de nível de tensão. tentar votar também a TIP, nobre Deputado.

41.07 - Personalização de toque musical, per- O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
sonalização de ícones, fornecimento de informações peço a palavra pela ordem.
e notícias, sistema de busca, auxílio a li~ta telefônica, O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
serviço de despertador, hora certa, horoscopo, resul- V.Exa. a palavra.
tado de loterias, tele-e~prego e congên~res. O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela

41.08 - Compartilhamento de e~U1pamentos~ ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
estruturas de qu~lque! natureza ~elatl~o.s aos servl- Comissão de Orçamento está em funcionamento e,
ços de telecomunlcaçoes e energia eletnca. evidentemente, há necessidade de manter a reunião.

Sala de Sessões, 18 de dezembro de 2002. - V Exa. poderia pedir aos membros daquela Comissão
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Jutahy Junior, que se dirigissem ao plenário para votar.
Líder do PSDB - Odelmo Leão, Líder do PPB - O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Perfeita-
Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB. mente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Solicito A Mesa convida os Srs. Deputados da Comis-
às Lideranças que orientem rapidamente suas banca- são de Orçamento para se dirigirem ao plenário para
das. votação nominal.

Lembro os Srs. Parlamentares que se encon- O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre-
tram nas demais dependências da Casa que iniciare- sidente, peço a palavra pela ordem.
mos a primeira votação nominal e que teremos outras O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem
votações nominais.

VExa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL

te, peço a palavra pela ordem. _ MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem sidente, o PL acompanha a sugestão do Deputado

VExa. a palavra. Hauly em relação à emenda. Se VExa. assim delibe-
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela rar e nenhum Deputado contestar, sugiro que seja fei-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei ta a votação simbólica em relação à emenda.
favoravelmente e conclamo os Srs. Deputados do O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Lamen-
Partido dos Trabalhadores para que venham ao ple- tavelmente, Sr. Deputado, trata-se de emenda a pro-
nário votar. jeto de lei complementar. Teremos de votá-Ia nominal-

Em seguida, votaremos a TIP. mente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente, O SR. RONALDO VASCONCELLOS - O PL
peço a palavra pela ordem. aproveita a oportunidade e encaminha favoravelmen-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem te, por urna questão de justiça para com os Municípi-
VExa. a palavra. os.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como não há oposição à matéria, e já existindo prece
dente na Casa, poderíamos votá-Ia também simboli
camente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre
Deputado, trata-se de projeto de lei complementar.
Neste caso, temos de votar nominalmente.



o Sr. Efraim Morais, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Leur Lomanto, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
seguida vamos votar a TIP. Prefeitos de todo o Brasil
aguardam essa importante decisão da Câmara dos
Deputados. A matéria já foi aprovada no Senado da
República e agora depende da nossa votação para
aprovarmos projeto de interesse municipalista. Sema
na passada, atendemos a interesses dos Governos
Federal e Estaduais; hoje, o interesse municipalista.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de dar início à votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoco
todos os Parlamentares presentes nas diversas de
pendências da Casa para virem a plenário, a fim de
votarem nominalmente.

56466 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Quero destacar inclusive a oportunidade da O SR. PRESIDENTE (Leur Lomanto) - É o que
emenda apresentada pela Deputada Jandira Feghali, esta Presidência deseja, Deputado Luiz Carlos Hauly.
que dá tratamento adequado às cooperativas médi- O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
caso te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Todos os O SR. PRESIDENTE (Leur Lomanto) - Tem
partidos encaminham o voto "sim". VExa. a palavra.

Como vota o PMDB? O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em

ordem. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Sras. primeiro lugar, quero conclamar os Deputados do
e Srs. Deputados, o PMDB encaminha o voto "sim", Partido dos Trabalhadores para que se dirijam ao ple-
torcendo também para que se vote "sim" à Taxa de lIu- nário, pois além desta votação teremos de discutir
minação Pública em favor dos Municípios. com os Srs. Líderes a necessidade de mais uma vota-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Todos ção sobre este projeto por conta da rejeição de emen-
votam "sim". da. Sendo assim, quero saber se é possível fazê-Ia

simbolicamente, para, logo em seguida, votarmos a
Taxa de Iluminação Pública, que os Srs. Prefeitos
aguardam desde o ano passado, quando esta Casa a
aprovou e o Senado a rejeitou. Este ano acontece o
contrário: o Senado já a aprovou, mas falta a Câmara
dos Deputados seguir o mesmo caminho.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Leur Lomanto) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que o nobre Deputado Luiz Carlos Hauly foi muito fe
liz. Esta Casa aprovou a TI P com larga margem de vo
tos. No Senado Federal, faltaram três votos para sua
votação. Assim, houve um engano do Senado, que
fez a devida correção e a enviou para a Câmara dos
Deputados.

Com esse quorum, poderíamos imediatamen
te, sem nenhuma discussão, votar a TIP, que fortalece
os Municípios e resolve uma situação de fato, posto
que essa taxa já vem sendo cobrada em vários Muni
cípios. As cidades brasileiras, sobretudo as mais po
bres, estão se tornando lugares tristes e escuros. Pre
cisamos melhorar a vida daqueles que moram no in
terior do País. O Brasil não é composto somente dos
grandes centros urbanos, das Capitais e cidades ri
cas. Não. O Brasil é composto também das cidades
pobres dos mais longínquos rincões.

Votaremos imediatamente a Tlp, de acordo com
o número de votos registrados no painel eletrônico.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Leur Lomanto) - Tem V.
Exa. a palavra

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
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Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, inicialmente,
desejo conclamar todos os Deputados do PSDB, in
clusive os que se encontram na Comissão de Orça
mento' para que venham ao plenário, porque estamos
votando lei complementar com quorum qualificado.
Na seqüência, votaremos emenda constitucional, que
precisa de 308 votos para sua aprovação.

Com referência a essa emenda constitucional,
destaco - os oradores que me antecederam já o fize
ram - a importância da sua aprovação, porque dará
aos Municípios brasileiros o direito de cobrar a Taxa
de Iluminação Pública, questionada quanto a sua
constitucionalidade. Muitos Municípios têm seus or
çamentos totalmente comprometidos e com dificulda
des de manter esse serviço público.

O SR. PRESIDENTE (Leur Lomanto) - A Mesa
reitera o apelo aos Srs. Líderes para que acorram ao
plenário.

Estamos em pleno processo de votação nomi
nal, a matéria é importante. Teremos outra matéria
também da maior relevância, com processo nominal
de votação.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Leur Lomanto) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
deixo consignado nesta votação que as alíquotas de
ISS no País normalmente giram em torno de 5%. A le
gislação determina 2%, até o limite de 5%. Inclusive
havia até a questão dos 10%.

O Deputado Professor Luizinho, do PT, retirou a
nomenclatura dos 10%, deixando 2% à disposição
dos Prefeitos. Dou um voto de confiança aos Prefeitos
para que possam, nas conveniências municipais, fa
zer a tributação de interesse aos Municípios.

Assim, há um acordo do PSB com o PT, e dare
mos essa carta de confiança à alíquota de ISS de no
mínimo 2%, com a possibilidade de se tributar nos
Municípios até quanto interessar possa. Agora, que
esse "interessar possa" não venha extrapolar os limi
tes insuportáveis das tributações nos âmbitos Munici
pais e Estaduais.

Sr. Presidente, deixo registrada minha posição,
estou votando favoravelmente à matéria, por acordo
do partido, mas há entendimento político com o PT de
que, se os Prefeitos extrapolarem as alíquotas supor
táveis' voltaremos a discutir a matéria.

Era o que tinha a dizer.

o Sr. Leur Lomanto, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim
Morais, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi
dência convoca os Srs. Deputados da Comissão de
Orçamento e os que se encontram nas diversas de
pendências da Casa para que venham ao plenário vo
tar.

A votação é nominal e tem efeitos
administrativos.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, tendo em vista a agilidade com que se
deu a votação do Projeto de Decreto Legislativo n°
2.660, deixo consignado nos Anais da Casa o meu
voto contrário a ele.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A maté
ria foi aprovada por unanimidade.

Deixo bem claro que não houve manifestação
dos Srs. Parlamentares.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - V.Exa.
encaminhou a votação açodadamente, não permitiu
que pudéssemos discutir.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - VExa.
não pode se referir à votação dessa forma.

A matéria foi lida, distribuída, aprovada por
unanimidade, e não houve manifestação de nenhum
Parlamentar. Se V. Exa. quiser fazer registro, faça-o,
mas durante a votação nenhum Parlamentar se
manifestou, repito.

V Exa. não se manifestou no momento da
votação.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Odelmo
Leão.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convoco a
bancada do PPB para que venha ao plenário, a fim de
que possamos ultimar essa importante votação. Logo
a seguir, teremos votação de matéria constitucional,
que necessita de quorum qualificado.

Peço inclusive à Liderança que solicite aos Par
lamentares que estão nos gabinetes que compare
çam ao plenário para votar essas importantes matéri
as.



O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Informo
a VExa., Deputado, que há um acordo de Lideranças
para que possamos votar, na sessão da tarde, a
urgência e o mérito da questão.

O SR. CABO JÚLIO - Obrigado, Presidente.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTS - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sentamos uma emenda a esse projeto que foi rejeitada
e, provavelmente, não será levada à votação. Mas es
clarecemos que a emenda substitutiva apresentada pa
dece de grave vício de inconstitucionalidade, porque
prevê, entre outras coisas, no disposto do art. 6°, § 1°,
que a cobrança do ISS também seja aplicada a órgãos
da administração pública direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há um
princípio constitucional claro e evidente que não per
mite tributação entre esferas de poder do Estado. Da
mesma maneira que a União não pode tributar Muni
cípios nem Estados, não pode o Município tributar os
Estados e a União. Parece-me evidente a inconstituci
onalidade desse dispositivo. Portanto, não podere
mos aprovar uma emenda com flagrante vício de in
constitucionalidade.

Apelo para os Srs. Líderes que corrijamos essa
inconstitucionalidade gritante contra texto expresso
da Constituição Federal, sob pena de macular total
mente a lei complementar que estamos votando.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre
Deputado Luiz Antonio Fleury, V.Exa. pode avançar
no entendimento com as Lideranças. VExa. mantém
ou retira a emenda? Se retirá-Ia, passaremos imedia
tamente à votação da TI P.

Solicito a V.Exa. que consulte os Srs. Líderes.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden

te, consultarei os nobres Líderes, mas alerto sobre o
fato de que minha emenda simplesmente fixa o limite
constitucional de 5%.

Lendo a emenda substitutiva de Plenário, depa
ro-me com uma inconstitucionalidade maior: o Municí
pio não pode tributar a União nem o Estado. Esse é um
princípio de Direito Constitucional claro e evidente.

Em nome do entendimento nesta Casa, conver
sarei com os Srs. Líderes. Posso até retirar o limite de
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a isso o meu apelo para que possamos votar esta se-
palavra, pela ordem, o Deputado Ronaldo mana PLC de extrema importância para a mulher poli-
Vasconcellos. cial.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Sloco/PL
- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, faço coro com o Deputado Odelmo Leão e
convoco os Deputados do PL e do PSL para virem ao
plenário votar projeto de lei complementar que muito
irá ajudar os 5.562 Municípios brasileiros, principal
mente as Capitais.

Essa votação é muito importante e irá prestigiar
os combalidos cofres dos Municípios brasileiros.

Por isso, apelo aos companheiros do PL e do
PSL para que participem desta votação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A

Presidência reitera aos Srs. Parlamentares que se
façam presente no plenário para votar projeto de lei
complementar, que necessita de quorum especial.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rei
tero aos Parlamentares que se encontram nas diver
sas dependências da Casa que venham ao plenário
para que possamos concluir a votação de importante
matéria, a regulamentação do ISS, imposto funda
mentai para a receita dos Municípios brasileiros. Em
seguida, com o quorum qualificado, votaremos a Tlp,
infelizmente rejeitada no Senado, que a corrigiu e a
retornou para a Câmara.

Votaram até o momento 232 Srs. Parlamenta
res. Precisamos, nesta votação, pelo menos de 270
Deputados, para garantir tranqüilidade.

O PFL reitera o apelo aos membros do partido
para que venham ao plenário e possamos concluir a
votação.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PST - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo à sen
sibilidade de VExa. no sentido de que possamos vo
tar ainda hoje o importante Projeto de Lei Comple
mentar n° 275, que trata da aposentadoria das mulhe
res policiais. Esse projeto já foi aprovado no Senado
há quase um ano. As policiais estão no Congresso pe
dido às Lideranças a apreciação dessa matéria. Por

._--,----



VOTARAM:

306
2
1

309

SIM:
NÃO:
ABSTENÇÃO:
TOTAL:

Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56469

5%, mas a inconstitucionalidade está exatamente no de votarmos matéria do maior interesse dos Municípi-
fato de o Município tributar a União e os Estados, o os brasileiros, a TIP, logo após esta votação.
que não podemos aceitar. Duzentos e noventa e seis Parlamentares já

Obrigado. registraram presença. Esperamos alcançar o
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, quorum de aproximadamente 350 Parlamentares.

peço a palavra pela ordem. O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem te, peço a palavra pela ordem.

V.Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela V.Exa. a palavra.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
tenho a menor dúvida de que já atingimos o quorum ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
necessário para votação dessa importante matéria. favor, permita-me fazer um ajuste de redação.
Com certeza, haverá 257 votos "sim", já que todos os Incorporei e li o texto como art. 3°, § 2°. Tra-
partidos encaminharam a favor. No entanto, gostaría- ta-se do texto da emenda da Deputada Jandira
mos que a votação demorasse um pouco mais para Feghali.
ver se atingimos o quorum de 320 Parlamentares, o Alertado, como sempre, pelo tutor da Mesa, as-
que permitiria a votação da TIP ainda hoje. Por isso, sessor Mozart, do ponto de vista de redação, eu teria
solicito a V.Exa. que faça soar as campainhas, cha- que ter incorporado, como o fiz, mas não no art. 3°, e
mando os Srs. Deputados ao plenário. sim no art. 7°, como § 3°.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Informo Solicito seja feito esse ajuste de redação no tex-
to da emenda.

a V.Exa. que as campainhas se encontram acionadas,
mas reitero o convite aos Srs. Parlamentares para O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Não
que venham ao plenário participar de votação nomi- havendo contestação do Plenário, autorizo a Mesa a
nal com efeitos administrativos. proceder à solicitação de V.Exa.

Precisamos alcançar um quorum que permita a O SR. PROFESSOR LUIZINHO Sr.
votação da TIP. Presidente, é o § 3° do art. 7° o que eu havia citado

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY _ Sr. como § 2° do art. 3°.
Presidente, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Mesa

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem tomará as devidas providências.
V. Exa. a palavra. O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB _ SP Pela peço a palavra pela ordem.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vejo O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
que no substitutivo que está sendo votado não há V. Exa. a palavra.
mais referência a valores de alíquotas que constavam O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
no projeto original, em que havia alíquotas de até Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
10%. Essa referência desaparece pelo texto que está embora V.Exa. queira verificar se há quorum para vo-
sendo aprovado em plenário. tar a Taxa de Iluminação Pública, entendo que o mais

Daremos seqüência à votação, esclarecida a adequado é encerrar rapidamente esta votação e ini-
dúvida também sobre a tributação, já que o artigo a ciar a da TIP.
que me referi só prevê que o ISS ficará retido quando O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há 366
se tratar de empresa concessionária. Ele será sim- Srs. Deputados na Casa. Vamos encerrar esta vota-
plesmente arrecadado pela União e repassado ao ção e iniciar a seguinte.
Município. Está encerrada a presente votação.

Portanto, retiro a emenda de Plenário pelo fato O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A
de não existir mais a fixação de alíquotas e para Presidência vai proclamar o resultado.
permitir a votação subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Deputado Fleury, a emenda de autoria de V.Exa. está
retirada.

Aproveito a oportunidade para convocar os Srs.
Parlamentares para comparecerem ao plenário a fim
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PARÁ

AMAZONAS

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins : 4

ACRE

Clóvis Queiroz PFL Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre : 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia : 4

José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 5

Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 10306

2
1

309

RORAIMA

PPS PDT/PPS Sim
PL PUPSL Sim
Sim
PFL Sim
PL PUPSL Sim
PFL Sim

6

Orientação

Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá PPB
Luis Barbosa
Robério Araújo
Salomão Cruz
Total Roraima:

AMAPÁ

Badu Picanço PL PLlPSL Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim

PFL-Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT -Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL-Sim
PSB/PCDOB - Sim
GOv. -Sim
Art.171
Total Quorum 310

Partido Bloco Voto

Sim
Não
Abstenção
Total da Votação

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP N° 01-A/1991 - EMENDA
SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO

Início Votação: 18/12/2002 13:16

Fim Votação: 18/12/200213:44

Presidiram a Votação: Efraim Morais - 10:04

Resultado da Votação

É APROVADA A EMENDA Jurandil Juarez PMDB Sim
SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO. Sérgio Barcellos PFL Sim

Estão PREJUDICADAS a proposição inicial Total Amapá: 6
(Projeto de Lei Complementar nO 1, de 1991); as
demais emendas de Plenário; e o Projeto de Lei
Complementar n° 79, de 1991 , apensado.
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Gastão Vieira PMDB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão : 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Crescêncio Pereira Jr. PFL Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Total Ceará: 6

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
Guilherme Melo PPB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Roberto John PT Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL Sim
Laíre Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PTB Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais PFL Art. 17
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Total Paraíba : 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PSDB Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Total Pernambuco : 17

ALAGOAS

Divaldo Suruagy PST Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
Luiz Dantas PTB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
Total Alagoas: 6

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Total Sergipe : 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Francistônio Pinto PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Mário Negromonte PPB Sim
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Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Total Bahia: 26

MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Cabo Júlio PST Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PST Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

João Coser PT Sim
Max Mauro PTB Sim
Total Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Santana PT Sim
Cornélio Ribeiro PL PUPSL Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Abstenção
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luisinho PPB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim
Total Rio de Janeiro : 31

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
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Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo S.Part. Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Não
João Paulo PT Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Total São Paulo: 42

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Jofran Frejat PPB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Barbosa Neto PMDB Sim

Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sím
Ronaldo Caiado PFL Sim
Total Goiás : 10

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz PMDB Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Sim
Airton Roveda PTB Sim
Alex Canziani PSDB Sim
Basílio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim
Total Paraná : 19

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
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Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim
Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Total Rio Grande do Sul : 20

A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. ANA CATARINA (PMDB - RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Será
feito o registro.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO SUBSTITUTIVO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° l-B, DE 1991, DO SENADO FEDERAL

(PLS N° 161/89- Complementar,
na Casa de origem)

Substitutivo da Câmara dos Deputa
dos ao Projeto de Lei Complementar n°

l-A, de 1991, do Senado Federal (PLS N°
161/89 - Complementar na Casa de ori
gem), que "define os serviços de qual
quer natureza sujeitos ao imposto de
competência dos municípios, previsto no
inciso IV do art. 156 da Constituição, e
estabelece suas alíquotas máximas."

Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qu

alquer Natureza, de competência dos Municípios e do
Distrito Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza, de competência dos Municípios e do Distri
to Federal, tem como fato gerador a prestação de ser
viços constantes da lista anexa, ainda que esses não
se constituam como atividade preponderante do pres
tador.

§ 1° O imposto incide também sobre o serviço
proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País.

§ 2° Ressalvadas as exceções expressas na lis
ta anexa, os serviços nela mencionados não ficam su
jeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circu
lação de Mercadorias e Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu
nicação -ICMS, ainda que sua prestação envolva for
necimento de mercadorias.

§ 3° O imposto de que trata esta Lei Comple
mentar incide ainda sobre os serviços prestados me
diante a utilização de bens e serviços públicos explo
rados economicamente mediante autorização, per
missão ou concessão, com o pagamento de tarifa,
preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

§ 4° A incidência do imposto não depende da
denominação dada ao serviço prestado.

Art. 2° O imposto não incide sobre:
1- as exportações de serviços para o exterior do

País;
11 - a prestação de serviços em relação de em

prego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e
membros de conselho consultivo ou de conselho fis
cal de sociedades e fundações, bem como dos sóci
os-gerentes e dos gerentes-delegados;

111- o valor intermediado no mercado de títulos e
valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições finan
ceiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto
no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo



§ 1° No caso dos serviços a que se refere o subi
tem 3.05 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato
gerador e devido o imposto em cada Município em
cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, pos
tes, cabos, fios de transmissão, dutos e condutos de
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação,
arrendamento, direito de passagem ou permissão de
uso, compartilhado ou não.

§ 2° No caso dos serviços a que se refere o subi
tem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato
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resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento XIII- doflorestamento, reflorestamento, semea-
seja feito por residente no exterior. dura, adubação e congêneres, no caso dos serviços

Art. 3° O serviço considera-se prestado e o im- descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
posto devido no local do estabelecimento prestador XIV - da execução dos serviços de escoramen-
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio to, contenção de encostas e congêneres, no caso dos
do prestador, exceto nas hipóteses previstas abaixo, serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;
quando o imposto será devido no local: XV - da limpeza e dragagem, no caso dos servi-

I - do estabelecimento do tomador ou interme- ços descritos no subitem 7.19 da lista anexa;
diário do serviço ou, na falta de estabelecimento, XVI - onde o bem estiver guardado ou estacio-
onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1° do nado, no caso dos serviços descritos no subitem
art. 1° desta Lei Complementar; 11.01 da lista anexa;

11 - da instalação dos andaimes, palcos, cober- XVII - dos bens ou do domicílio das pessoas vi-
turas e outras estruturas, no caso dos serviços descri- giados, segurados ou monitorados, no caso dos servi-
tos no subitem 3.06 da lista anexa; ços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;

111 - da execução da obra, no caso dos serviços XVIII - do armazenamento, depósito, carga,
descritos no subitem 7.02 e 7.20 da lista anexa; descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos

IV _ do imóvel objeto da incorporação imobiliá- serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

ria, no caso dos serviços descritos no subitem 7.03 da XIX - da execução dos serviços de diversão, la-
lista anexa; zer, entretenimento e congêneres, no caso dos servi-

V _ da demolição, no caso dos serviços descri- ços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13,
tos no subitem 7.05 da lista anexa; da lista anexa;

VI _ das edificações em geral, estradas, praças XX - do Município onde está sendo executado o
e vias públicas, pontes, túneis, portos e congêneres, transporte, no caso dos serviços descritos pelo subi

tem 16.01 da lista anexa;
no caso dos serviços descritos no subitem 7.06 da lis-
ta anexa; XXI - do estabelecimento do tomador da

mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde
VII - da execução da varrição, coleta, remoção, ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descri-

incineração, tratamento, transformação, reciclagem, tos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros
resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos XXII - da feira, exposição, congresso ou congê-
no subitem 7.10 da lista anexa; nere a que se referir o planejamento, organização e

administração, no caso dos serviços descritos pelo
VIII - da execução da limpeza, manutenção e subitem 17.10 da lista anexa;

conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, XXIII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal
no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lis- rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos ser-
ta anexa; viços descritos pelo item 20 da lista anexa;

IX _ da execução da decoração e jardinagem, XXIV - da execução da ligação, religação, resta-

d
uração e manutenção, inspeção, vistoria, aferição,

o corte e poda de árvores, no caso dos serviços des-
critos no subitem 7.12 da lista anexa; medição ou verificação, no caso dos serviços descri

tos pelos subitens 41.04, 41.05 e 41.06 da lista ane-
X - do controle e tratamento do efluente de qual- xa.

quer natureza e de agentes físicos, químicos e bioló
gicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.13
da lista anexa;

XI - da execução dos serviços de saneamento
ambiental, purificação, tratamento, esgotamento sa
nitário e congêneres, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.15 da lista anexa;

XII - do tratamento, purificação, distribuição e
fornecimento de água, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.16 da lista anexa;



LISTA DE SERViÇOS ANEXA
À LEI COMPLEMENTAR N°

1 - Serviços de informática e congêneres.

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 - Programação.

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

§ 3° Na prestação dos serviços a que se referem
os subitens 4.22 e 4.23 da lista anexa, quando opera
dos por cooperativas, deduzir-se-ão da base de cál
culo os valores despendidos com terceiros pela pres
tação de serviços de hospitais, laboratórios, clínicas,
medicamentos, médicos, odontolólogos e demais
profissionais de saúde.

Art. 8° É obrigatória aos prestadores, tomadores
ou intermediários de serviços a comunicação a órgão
competente da administração tributária federal das in
formações relativas aos serviços prestados, tomados
ou intermediados.

§ 1° A administração tributária federal deverá
coletar, armazenar e disponibilizar aos Municípios e
Distrito Federal, sem ônus, as informações a que se
refere este artigo.

§ 2° A administração das informações a que se
refere este artigo caberá a conselho consultivo com
posto de representação federal e municipal, nos ter
mos definidos em ato da administração tributária fe
deral.

Art. 9° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 10. Ficam revogados os arts. 8°, 9°, 10, 11 e
12 do Decreto-Lei n° 406, de 31 de dezembro de
1968, os incisos 111, IV, Ve VII, do art. 3°, do Decre
to-Lei n° 834, de 8 de setembro de 1969, a Lei Com
plementar n° 22, de 9 de dezembro de 1974, a Lei n°
7.192, de 5 de junho de 1984, a Lei Complementar n°
56, de 15 de dezembro de 1987, e a Lei Complemen
tar n° 100, de 22 de dezembro de 1999.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Nelson Otoch, Relator.
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gerador e devido o imposto em cada Município em fios de transmissão de qualquer natureza, ou ao nú-
cujo território haja extensão de rodovia explorada. mero de postes, existentes em cada Município.

§ 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do im- § 2° Na prestação dos serviços a que se refere o
posto no local do estabelecimento prestador nos ser- subitem 22.01 da lista anexa, o imposto devido a cada
viços executados em águas marítimas, excetuados Município é calculado sobre a receita bruta arrecada-
os serviços descritos no subitem 20.01. da em todos os postos de cobrança de pedágio, divi-

Art. 4° Considera-se estabelecimento prestador dida na proporção direta da extensão da rodovia ex-
o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de piorada dentro de seus respectivos territórios ou da
prestar serviços, de modo permanente ou temporário, metade da extensão da ponte que una dois Municípi-
e que configure unidade econômica ou profissional, os.
sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denomina
ções de sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou contato ou
quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Art. 5° Contribuinte é o prestador do serviço.

Art. 6° Os Municípios e o Distrito Federal, medi
ante lei, poderão atribuir de modo expresso a respon
sabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atri
buindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento
total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que
se refere à multa e aos acréscimos legais.

§ 1° O disposto neste artigo também se aplica
aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mis
ta e empresas públicas, bem como às concessionári
as e permissionárias de serviços públicos.

§ 2° Os responsáveis a que se refere este artigo
estão obrigados ao recolhimento integral do imposto
devido, multa e acréscimos legais, independentemen
te de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

§ 3° Sem prejuízo do disposto no caput e nos §§
1° e 2° deste artigo, são responsáveis:

I - o tomador ou intermediário de serviço prove
niente do exterior do País ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior do País;

11 - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isen
ta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos
nos subitens 3.06,7.02,7.05,7.06,7.10,7.11,7.13,
7.15,7.16,7.17,7.18,7.20,11.02,17.05 e 17.10 da
lista anexa.

Art. 7° A base de cálculo do imposto é o preço do
serviço.

§ 1° Quando os serviços descritos pelo subitem
3.05 da lista anexa forem prestados no território de
mais de um Município, a base de cálculo será propor
cionai, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodo
via, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos e



ria.
5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro

e congêneres.
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congê

neres.
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen,

órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

4.07 - Serviços farmacêuticos, inclusive de ma
nipulação.

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoa
udiologia.

4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas
ao tratamento físico, orgânico e mental.

4.10- Nutrição.
4.11 - Obstetrícia.
4.12 - Odontologia.
4.13 - Ortóptica.
4.14 - Próteses sob encomenda.
4.15 - Psicanálise.
4.16 - Psicologia.
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, cre

ches, asilos e congêneres.
4.18 - Inseminação artif~cial, fertilização in vitro

e congêneres.
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvu

los, sêmen e congêneres.
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen,

órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou

tratamento móvel e congêneres.
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individu

ai e convênios para prestação de assistência médica,
hospitalar, odontológica e congêneres.

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram
através de serviços de terceiros contratados, creden
ciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador
do plano mediante indicação do beneficiário.

5 - Serviços de medicina e assistência veteriná
ria e congêneres.

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, pron

tos-socorros e congêneres, na área veterinária.
5.03 - Laboratórios de análise na área veteriná-
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1.04 - Elaboração de programas de computado- 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatóri-
res, inclusive de jogos eletrônicos. os, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de ambulatórios e congêneres.
uso de programas de computação. 4.04 - Instrumentação cirúrgica.

1.06 - Assessoria e consultaria em informática. 4.05 - Acupuntura.
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive 4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxilia-

instalação, configuração e manutenção de programas res.
de computação e bancos de dados.

1.08 - Acesso ao conteúdo e aos serviços dis
poníveis em redes de computadores, dados e infor
mações, bem como suas interligações, provedores de
acesso, internet e congêneres.

1.09 - Planejamento, confecção, hospedagem,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento
de qualquer natureza.

2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimen
to de qualquer natureza.

3 - Serviços prestados mediante locação, ces
são de direito de uso, fretamento e congêneres.

3.01 - Locação de bens móveis.
3.02 - Fretamento de veículos terrestres auto

motores, de embarcações e de aeronaves.
3.03 - Cessão de direito de uso de imagem, de

marcas, de expressão, de textos, de sinais de propa
ganda e demais direitos autorais e de personalidade.

3.04 - Exploração de salões de festas, centro de
convenções, escritórios virtuais, stands, quadras es
portivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de es
petáculos, parques de diversões, canchas e congêne
res, para realização de eventos ou negócios de qual
quer natureza.

3.05 - Locação, sublocação, arrendamento, di
reito de passagem ou permissão de uso, compartilha
do ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, fios de
transmissão, dutos e condutos de qualquer natureza.

3.06 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas
e outras estruturas de uso temporário.

3.07 - Cessão de direitos de reprodução ou de
transmissão pelo rádio, pela televisão, pela internet e
congêneres de shows, ballet, danças, desfiles, bailes,
óperas, concertos, recitais, festivais, competições es
portivas ou de destreza física ou intelectual, com ou
sem a participação do espectador, e congêneres.

4 - Serviços de saúde, assistência médica e
congêneres.

4.01 - Medicina e biomedicina.
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade

médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e con
gêneres.
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lixo, rejeitos e outros resíduos5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou
tratamento móvel e congêneres.

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, em
belezamento, alojamento e congêneres.

5.09 - Planos de atendimento e assistência mé
dico-veterinária.

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, ati
vidades físicas e congêneres.

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pe
dicuros e congêneres.

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depila
ção e congêneres.

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e
congêneres.

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, ar
tes marciais e demais atividades físicas.

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congê
neres.

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura,
geologia, urbanismo, construção civil, manutenção,
limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, ar
quitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congê
neres.

7.02 - Execução, por administração, empreitada
ou subempreitada, de obras de construção civil, hi
dráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, in
clusive sondagem, perfuração de poços, escavação,
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,
concretagem e a instalação e montagem de produtos,
peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel.

7.03 - Incorporação imobiliária.
7.04 - Elaboração de planos diretores, estudos

de viabilidade, estudos organizacionais e outros, rela
cionados com obras e serviços de engenharia; elabo
ração de anteprojetos, projetos básicos e projetos
executivos para trabalhos de engenharia.

7.05 - Demolição.
7.06 - Reparação, manutenção, reforma e con

servação civil, hidráulica ou elétrica, e pintura de edifi
cações em geral, estradas, praças e vias públicas,
pontes, túneis, portos e congêneres.

7.07 - Colocação e instalação de tapetes, car
petes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede,
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com
material fornecido pelo tomador do serviço.

7.08 - Recuperação, raspagem, polimento e
lustração de pisos e congêneres.

7.09 - Calafetação.
7.10 - Varrição, coleta, remoção, incineração,

tratamento, transformação, reciclagem, separação e

destinação final de
quaisquer.

7.11 - Limpeza, manutenção e conservação de
vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, pisci
nas, parques, jardins e congêneres.

7.12 - Decoração e jardinagem, inclusive corte
e poda de árvores.

7.13 - Controle e tratamento de efluentes de
qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e bi
ológicos.

7.14 - Dedetização, desinfecção, desinsetiza
ção, imunização, higienização, desratização, pulveri
zação e congêneres.

7.15 - Saneamento ambiental, inclusive purifi
cação, tratamento, esgotamento sanitário e congêne
res.

7.16 - Tratamento, purificação, distribuição e
fornecimento de água.

7.17 - Florestamento, reflorestamento, semea
dura, adubação e congêneres.

7.18 - Escoramento, contenção de encostas e
serviços congêneres.

7.19 - Limpeza e dragagem de rios, portos, ca
nais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congê
neres.

7.20 - Acompanhamento e fiscalização da exe
cução de obras de engenharia, arquitetura e urbanis
mo.

7.21 - Aerofotogrametria (inclusive interpreta
ção), cartografia, mapeamento, levantamentos topo
gráficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geo
lógicos, geofísicos e congêneres.

7.22 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mer
gulho, perfilagem, concretação, testemunhagem,
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados
com a exploração e explotação de petróleo, gás natu
ral e de outros recursos minerais.

7.23 - Nucleação e bombardeamento de nu
vens e congêneres.

8 - Serviços de educação, ensino, orientação
pedagógica e educacional, instrução, treinamento e
avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental,
médio e superior.

8.02 - Instrução, treinamento, orientação peda
gógica e educacional, avaliação de conhecimentos
de qualquer natureza.

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo,
viagens e congêneres.

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em
hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis,

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



13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusi
ve trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive
revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e
congêneres.
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hotéis residência, residenc&service, suite service, 12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimen-
hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; to e congêneres.
ocupação por temporada com fornecimento de servi- 12.01 - Espetáculos teatrais.
ço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído 12.02 - Exibições cinematográficas.
no peço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Servi- 12.03 - Espetáculos circenses.

ços). 12.04 - Programas de auditório.
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, 12.05 _ Parques de diversões, centros de lazer

intermediação e execução de programas de turismo,
e congêneres.

passeios, viagens, excursões, hospedagens e congê-
neres. 12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres.

9.03 - Guias de turismo. 12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes,
9.04 _ Fornecimento de refeições. óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
10- Serviços de intermediação e congêneres. 12.08 - Feiras, exposições, congressos e con-

gêneres.
10.01 - agenciamento, corretagem ou interme-

diação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, 12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrôni-
casou não.de planos de saúde e de planos de previdência priva-

da. 12.10- Corridas e competições de animais.

10.02 - Agenciamento, corretagem ou interme- 12.11 - Competições esportivas ou de destreza
diação de títulos em geral, valores mobiliários e con- física ou intelectual, com ou sem a participação do es-
tratos quaisquer. pectador.

10.03 - Agenciamento, corretagem ou interme- 12.12 - Execução de música.
diação de direitos de propriedade industrial, artística 12.13 - Produção, mediante ou sem encomen-
ou literária. da prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas,

10.04 - Agenciamento, corretagem ou interme- shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, ópe-
diação de contratos de arrendamento mercantil (Iea- ras, concertos, recitais, festivais e congêneres.
sing), de franquia (franchising) edefaturização (facto- 12.14 - Fornecimento de música para ambien-
ring). tes fechados ou não, mediante transmissão por qual-

10.05 - Agenciamento, corretagem ou interme- quer processo.
diação de mercadorias, de bens móveis ou imóveis, 12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou fol-
não abrangidos em outros itens ou subitens , inclusive c1óricos, trios elétricos e congêneres.
aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercado- 12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musica-
rias e Futuros, por quaisquer meios. is, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas,

10.06 - agenciamento marítimo. competições esportivas, de destreza intelectual ou
10.07 - Agenciamento de notícias. congêneres, para aparelhos de televisão, microcom-
10.08 - Agenciamento de publicidade e propa- putadores, equipamentos eletrônicos ou congêneres,

ganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quando houver a prestação do serviço com interação
quaisquer meios. ou prévia escolha do destinatário final da programa-

10.09 - Representação de qualquer natureza, ção, mediante transmissão por qualquer processo.
inclusive comercial. 12.17 - Recreação e animação, inclusive em

10.10- Distribuição de bens de terceiros. festas e eventos de qualquer natureza.
11 - Serviços de guarda, estacionamento, ar- 13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia,

mazenamento, vigilância e congêneres. cinematografia, reprografia e setor gráfico em geral.
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos 13.01 - Produção, gravação, edição, legenda-

terrestres automotores, de aeronaves e de embarca- gem e distribuição de filmes, video-tapes, discos, fitas
ções. cassete, compact disc, digital video disc e congêne-

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramen- res.
to de bens e pessoas.

11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, des

carga, arrumação e guarda de bens de qualquer es
pécie.



ção.

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição,
c1icheria, zincografia, litografia, fotolitografia, impres
são gráfica em geral, inclusive serviços de finalização
e acabamento como corte, vinco, colagem e congê
neres, ainda que venham a integrar de qualquer for
ma produtos destinados à comercialização ou indus
trialização.

14 - Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revi
são, carga e recarga, conserto, restauração, blinda
gem, manutenção e conservação de máquinas, veí
culos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores
ou de qualquer objeto (exceto a comercialização de
peças e partes empregadas, que fica sujeita ao
ICMS).

14.02 - Assistência Técnica.
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto

a comercialização de peças e partes empregadas,
que fica sujeita ao ICMS).

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de
pneus.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acon
dicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, se
cagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, cor
te, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de
objetos quaisquer.

14.06 - Instalação e montagem, inclusive indus
trial, de aparelhos, máquinas, equipamentos e bens
de terceiros.

14.07 - Colocação de molduras e congêneres.

14.08 - Encadernação, gravação e douração de
livros, revistas e congêneres.

14.09 - Alfaiataria e costura.

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos
em geral.

14.12 - Funilaria e lanternagem.
14.13 - Carpintaria, marcenaria e serralheria.
15. Serviços relacionados ao setor bancário ou

financeiro, inclusive aqueles prestados por institui
ções financeiras autorizadas a funcionar pela União
ou por quem de direito.

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de
consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêne
res, de carteira de clientes, de cheques pré-datados,
de seguro desemprego, de loterias, de crédito educa
tivo, do Programa de Integração Social (PIS), do Pro
grama de Formação do Patrimônio do Servidor Públi-
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13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitaliza- co (PASEP), do Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS), de Previdência Social e congêneres.

15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive
conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e
caderneta de poupança, no País e no exterior, bem
como a manutenção das referidas contas ativas e ina
tivas.

15.03 - Locação e manutenção de cofres parti
culares, de terminais eletrônicos, de terminais de
atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados
em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado
de capacidade financeira e congêneres.

15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadas
trai, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou
exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadas
trais.

15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de
avisos, comprovantes e documentos em geral; abono
de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e va
lores; comunicação com outra agência ou com a ad
ministração central; licenciamento eletrônico de veí
culos; transferência de veículos; agenciamento fidu
ciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e
consulta a contas em geral, por qualquer meio ou pro
cesso, inclusive por telefone, fac-símile, internet e te
lex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vin
te e quatro horas; acesso a outro banco e a rede com
partilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais
informações relativas a contas em geral, por qualquer
meio ou processo.

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão,
substituição, cancelamento e registro de contrato de
crédito; estudo, análise e avaliação de operações de
crédito; emissão, concessão, alteração ou contrata
ção de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços
relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 - Arrendamento mercantil (Ieasing) de
quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obriga
ções, substituição de garantia, alteração, cancela
mento e registro de contrato, e demais serviços relaci
onados ao arrendamento mercantil (Ieasing).

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, re
cebimentos ou pagamentos em geral, de títulos qua
isquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e
por conta de terceiros, inclusive os efetuados por
meio eletrônico, automático ou por máquinas de aten
dimento; fornecimento de posição de cobrança, rece
bimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de
compensação, impressos e documentos em geral.

---------_._._._-_....•.



17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção
e colocação de mão-de-obra.

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo
em caráter temporário, inclusive de empregados ou
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados
pelo prestador de serviço.

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive
promoção de vendas, planejamento de campanhas
ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos,
textos e demais materiais publicitários.

17.07 - Veiculação e divulgação de textos, de
senhos e outros materiais de propaganda e publicida
de, por qualquer meio.

17.08 - Franquia (franchising)
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e

análises técnicas.

17.10 - Planejamento, organização e adminis
tração de feiras, exposições, congressos e congêne
res.

17.11 - Organização de festas, cerimônias em
geral, formaturas, buffet, recepções e congêneres.

17.12 - Administração em geral, inclusive de
bens e negócios de terceiros.

17.13 - Leilão e congêneres.
17.14 - Advocacia.

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusi-
ve jurídica.

17.16 - Auditoria.

17.17 - Análise de Organização e Métodos.
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer

natureza.

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técni
cos e auxiliares.

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou
financeira.

17.21 - Estatística.
17.22 - Cobrança em geral.
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendi

mento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento
de informações, administração de contas a receber
ou a pagar e em geral, relacionados a operações de
faturização (factoring).
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15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, ex-
sustação de protesto, manutenção de títulos, reapre- pediente, secretaria em geral, resposta audível (cal!
sentação de títulos, e demais serviços a eles relacio- center), redação, edição, interpretação, revisão, tra-
nados. dução, apoio e infra-estrutura administrativa e congê-

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e neres.
valores mobiliários. 17.03 - Planejamento, coordenação, programa-

15.13 - Serviços relacionados a operações de ção ou organização técnica, financeira ou administra-
câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, can- tiva.
celamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de
registro de exportação ou de crédito; cobrança ou de
pósito no exterior; emissão, fornecimento e cancela
mento de cheques de viagem; fornecimento, transfe
rência, cancelamento e demais serviços relativos a
carta de crédito de importação, exportação e garanti
as recebidas; envio e recebimento de mensagens em
geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, re
novação e manutenção de cartão magnético, cartão
de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêne
res.

15.15 - Compensação de cheques e títulos qua
isquer; serviços relacionados a depósito, inclusive de
pósito identificado, a saque de contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais
eletrônicos e de atendimento.

15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, altera
ção, cancelamento e baixa de ordens de pagamento,
ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou
processo; serviços relacionados à transferência de
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, in
clusive entre contas em geral.

15.17 - emissão, fornecimento, devolução, sus
tação, cancelamento e oposição de cheques quais
quer, avulso ou por talão.

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobi
liário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise
técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração,
transferência e renegociação de contrato, emissão e
reemissão do termo de quitação e demais serviços
relacionados a crédito imobiliário.

16 - Serviços de transporte de natureza munici-
paI.

16.01 - Serviços de transporte de natureza mu
nicipal.

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo,
jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer
natureza, não contida em outros itens desta lista; aná
lise, exame, pesquisa, coleta, compilação e forneci
mento de dados e informações de qualquer natureza,
inclusive cadastro e similares.



30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e
química.

ca.
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17.24 - Apresentação de palestras, conferênci- 22.01 - Serviços de exploração de rodovia me-
as, seminários e congêneres. diante cobrança de preço ou pedágio dos usuários,

18 - Serviços de regulação de sinistros vincula- envolvendo execução de serviços de conservação,
dos a contratos de seguros; inspeção e avaliação de manutenção, melhoramentos para adequação de ca-
riscos para cobertura de contratos de seguros; pre- pacidade e segurança de trânsito, operação, monito-
venção e gerência de riscos seguráveis e congêne- ração, assistência aos usuários e outros serviços de-
res. finidos em contratos, atos de concessão ou de per

missão ou em normas oficiais.
23 - Serviços de programação e comunicação

visual, desenho industrial e congêneres.
23.01 - Serviços de programação e comunica

ção visual, desenho industrial e congêneres.
24 - Serviços de chaveiros, confecção de carim

bos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e
congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de ca
rimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos
e congêneres.

25 - Serviços funerários.
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de cai

xão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte
do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e
outros paramentos; desembaraço de certidão de óbi
to; fornecimento de véu, essa e outros adornos; em
balsamento, embelezamento, conservação ou resta
uração de cadáveres.

25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos
cadavéricos.

25.03 - Planos ou convênio funerários.
25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e

cemitérios.
26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de

correspondências, documentos, objetos, bens ou va
lores, inclusive pelos correios e suas agências fran
queadas; courrier e congêneres.

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega
de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências fran
queadas; courrier e congêneres;

27 - Serviços de assistência social.
27.01 - Serviços de assistência social.
28 - Serviços de avaliação de bens e serviços

de qualquer natureza.
28.01 - Serviços de avaliação de bens e servi-

ços de qualquer natureza.
29 - Serviços de biblioteconomia.
29.01 - Serviços de biblioteconomia.
30 - Serviços de biologia, biotecnologia e quími-

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vin
culados a contratos de seguros; inspeção e avaliação
de riscos para cobertura de contratos de seguros;
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congê
neres.

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhe
tes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pu
les ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive
os decorrentes de títulos de capitalização e congêne
res.

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bi
lhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclu
sive os decorrentes de títulos de capitalização e con
gêneres.

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferro
portuários, de terminais rodoviários, ferroviários e
metroviários.

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, uti
lização de porto, movimentação de passageiros, re
boque de embarcações, rebocador escoteiro, dentro
e fora do porto, atracação, desatracação, serviços de
praticagem dentro e fora do porto, capatazia, armaze
nagem de qualquer natureza, suprimento de água e
energia, serviços acessórios, movimentação de mer
cadorias dentro e fora do cais, serviços de apoio marí
timo, de movimentação ao largo, serviços de armado
res, estiva, conferência, logística e congêneres.

20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de
aeroporto, movimentação de passageiros, armazena
gem de qualquer natureza, suprimento de água e
energia, capatazia, movimentação de aeronaves, ser
viços de apoio aeroportuários, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias dentro e fora da área
do aeroporto, logística e congêneres.

20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferro
viários, metroviários, movimentação de passageiros,
mercadorias, inclusive suas operações, logística e
congêneres.

21 - Serviços de registros públicos, cartorários
e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorá
rios e notariais.

22 - Serviços de exploração de rodovia.
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31 - Serviços técnicos em edificações, eletrôni
ca, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e con
gêneres.

31.01 - Serviços técnicos em edificações, ele
trônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.

32 - Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.
33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, co

missários, despachantes e congêneres.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro,

comissários, despachantes e congêneres.

34 - Serviços de investigações particulares, de
tetives e congêneres.

34.01 - Serviços de investigações particulares,
detetives e congêneres.

35 - Serviços de reportagem, assessoria de im
prensa, jornalismo e relações públicas.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de
imprensa, jornalismo e relações públicas.

36 - Serviços de meteorologia.

36.01 - Serviços de meteorologia.
37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e ma

nequins.
37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e

manequins.

38 - Serviços de museologia.

38.01 - Serviços de museologia.

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação
(quando o material for fornecido pelo tomador do ser
viço).

40 - Serviços relativos a obras de arte sob en
comenda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.

41 - Serviços especiais ou adicionais às ativida
des relacionadas aos setores energético, de comuni
cação, água e esgoto.

41.01 - Habilitação de aparelhos e equipamen
tos, inclusive a sua suspensão, cancelamento ou alte
ração.

41.02 - Emissão e reemissão de contas e vias
de contratos, cancelamento de serviços, escolha de
número, troca de aparelho, transferência permanente
ou temporária de assinatura, mudança de número ou
de endereço, troca de plano tarifário, reprogramação,
aviso de mensagem, troca de senha e congêneres.

41 .03 - Transferência temporária de chamadas
(siga-me), chamada em espera, bloqueio controlado
de chamadas, conversação simultânea (teleconferên
cia), vídeo-texto, serviço "não-perturbe", serviço de
criptografia, de sindicância em linha telefônica, servi
ços de agenda, interceptação de chamada a assinan
te deslocado, correio de voz, caixa postal, identifica
dor de chamada, bloqueio e desbloqueio do aparelho
ou equipamento, inspeção telefônica e congêneres.

41.04 - Ligação, religação, restauração e manu
tenção de pontos e redes de energia elétrica, comuni
cação, água, esgoto, gás e congêneres.

41.05 - Inspeção, vistoria ou aferição de apare
lhos de consumo de energia elétrica, água, esgoto,
gás e congêneres.

41.06 - Medição do consumo de energia elétri
ca, água, esgoto, gás e congêneres, inclusive verifica
ção de nível de tensão.

41.07 - personalização de toque musical, per
sonalização de ícones, fornecimento de informações
e notícias, sistema de busca, auxílio a lista telefônica,
serviço de despertador, hora certa, horóscopo, resul
tado de loterias, tele-emprego e congêneres.

41.08 - Compartilhamento de equipamentos e
estruturas de qualquer natureza relativos aos servi
ços de telecomunicações e energia elétrica.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria retorna ao Senado Federal.

O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi
dência indaga aos Srs. Líderes se devemos iniciar a
votação da Taxa de Iluminação Pública - TIP

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Antes, a
Presidência informa a V.Exa., Deputado Professor
Luizinho, que se encontram na Casa 366 Parlamenta
res. Temos número suficiente para votar. Podemos ini
ciar a votação, dentro do entendimento de Liderança,
ou podemos deixar essa votação até determinado



Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 559,
de 2002, que acrescenta o art. 149-A à
Constituição Federal instituindo contri
buição para custeio do serviço de ilumi
nação pública nos Municípios e no Distri
to Federal; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela admissibilidade da proposta de
Emenda à Constituição n° 504, de 2002,
do Deputado Juquinha e outros, apensa
da, de idêntico teor, contra o voto do De
putado Geovan Freitas (Relator: Sr. Jai
me Martins) e da Comissão Especial pela
aprovação desta e da de n° 504, de 2002,
apensada, tendo esta sido declarada pre
judicada com base no art. 163, 11I, do Re
gimento Interno. (Relator: Sr. Custódio
de Mattos).

Tendo apensada a de n° 504/02.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou

submeter a votos, em primeiro turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 559, de 2002:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. A Constituição federal passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 149-A:

'Art. 149-A Os Municípios e o Distr~o

Federal poderão instituir contribuição, na
forma das respectivas leis, para o custeio do
serviço de iluminação pública, observado o
disposto no art. 150, I e 111.

Parágrafo único. É facultada a cobran
ça da contribuição a que se refere o caput,
na fatura de consumo de energia elétrica.'
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momento da tarde e retomá-Ia. Informo àqueles Par- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
lamentares que, por um motivo ou outro, não possam VExa. a palavra.
estar presentes que teremos um prazo a ser acorda- O SR. CABO JÚLIO (PST - MG. Pela ordem.
do entre as Lideranças. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora

O SR. PROFESSOR LUIZINHO _ Sr. Presiden- essa discussão seja muito importante, vem-se arras-
te, peço a palavra pela ordem. tando há muito tempo e eu tenho uma preocupação.

Precisamos de 308 votos. Se adiarmos essa votação
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem para a tarde, muitos dos Deputados estarão cami-

VExa. a palavra. nhando para os seus Estados para serem diploma-
o SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela dos. Quanto mais o tempo passar, menor é a chance

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de termos Deputados na Casa para votar. Então, va-
posso fazer uma proposição pública aos Srs. Líderes mos começar a votar agora.
que nos pode dar garantia. Por exemplo, hoje, a O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -Item 12.
bancada do PT está quase toda presente na Casa,
inclusive estamos em reunião. Iniciaríamos a votação. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
De início, nossa bancada não votaria. Estou W 559-A, DE 2002
conversando com os Srs. Líderes para que possamos (Do Senado Federal)
compreender isso.

Solicitaria a todos os Srs. Líderes dos outros
partidos que convocassem os seus Deputados para
que viessem votar o mais rapidamente possível.
Como somos mais de 50 Parlamentares, votaríamos
logo após. Isso nos daria a garantia de termos quo
rum para a votação sem a nossa participação inicial
mente, mas haveria um alto quorum logo em segui
da, o que nos daria segurança. Senão, encerra-se a
sessão por não ter atingido o quorum. Isto não nos
traz ônus nem problema.

Seria isso, Presidente. E, à tarde, em vez de ha
ver sessão ordinária normal, haveria sessão extraor
dinária para resolver os outros projetos. É a única saí
da para tentarmos votar ainda hoje. Não vejo outra
forma.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
necessitamos de um quorum de 308 Parlamentares;
há 366 na Casa. Aqui deve haver 370 Deputados. Os
números nos têm mostrado que 22 ou 25 Deputados
têm votado contra. Acho que temos condições sufici
entes para votar esta matéria. Se os Líderes verifica
rem que na hora chegada não há condições com os
307, derruba-se a sessão. No entanto, não acredito
que isso seja necessário.

Somos a favor de que se coloque a matéria em
votação agora.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.



O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela
justiça municipalista e pelo cidadão, o PMOB vota
"sim" e convoca todos os seus Parlamentares a com
parecerem ao plenário para votar.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PPB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPB vota "sim", com os Municípios.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSOB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB encaminha o voto "sim", porque essa é uma
medida que atende a necessidade premente dos Mu
nicípios: a prevenção na segurança pública. A emen
da não cria a contribuição, apenas autoriza os Municí
pios, por intermédio de leis municipais próprias, a cri
ar a Taxa de Iluminação Pública.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB vota "sim".

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo
co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, o PL vota "sim", repetindo a expressão
"Justiça municipalista".

Muito obrigado.
O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB enfo
ca um aspecto importantíssimo quanto a essa maté
ria. Ainda não ouvi nesta Casa um argumento relacio
nado à política pública de segurança para constituir a
Taxa de Iluminação Pública. Um dos fatores criminó
genos realçantes no processo de violência que gras
sa no País é justamente a falta de iluminação pública,
não apenas no centro da cidade, mas principalmente
na periferia.

Constatamos hoje que quase 70% dos crimes
cometidos nas periferias das cidades acontecem a
partir do lusco-fusco, quase sempre na total escuri
dão. A TIP é um imposto de alto alcance social e, nes
se sentido, pode inclusive ser comparada ao IPTU.

Por isso, Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
Brasileiro encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Como
vota o PT?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
reafirma o voto "sim".
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Art. 2°. Esta Emenda Constitucional O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
entra em vigor na data de sua publicação." ordem. Sem revisão do orador.) - Voto "sim", Sr. Pre

sidente, sobretudo porque o Partido da Frente Liberal
entende que o cidadão vive é no Município, não é no
Estado nem União. Portanto, fortalecer o Município é
condição fundamental para prestar melhores serviços
a nossa população.

Em face disso, como já o fez pela primeira vez, o
PFL votará, com muita satisfação, favoravelmente ao
projeto.

Peço, ainda, aos Srs. Parlamentares que ve
nham ao plenário, para que possamos atingir o quo
rum regimental e aprovar essa importante matéria,
bem como solicito a VExa., Sr. Presidente, a dispen
sa do interstício. Gostaria que VExa. consultasse to
dos os membros para saber se estão de acordo em
dispensar o interstício, mas sem criar jurisprudência
para nenhuma outra matéria. Fica estabelecido que
não se cria jurisprudência para nenhuma outra maté
ria.

O SR. CABO JÚLIO (PST - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O PST vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDT e o PPS, nas três vezes em que a matéria en
trou em votação, liberaram o voto, até por algumas di
vergências internas do bloco. Vamos liberar o voto,
embora eu, particularmente, vá votar favoravelmente.
A bancada está liberada.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - O Depu
tado Fernando Coruja vota "sim" e libera a bancada.

O SR. ROBERTO JEFFERSON Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a palavra só para aditar uma observação ao encami
nhamentodo Deputado Nelson Trad, pelo Partido Tra
balhista Brasileiro.

Gostaria de cumprimentar o ex-colega Deputa
do Federal André Puccinelli, hoje Prefeito de Campo
Grande, Mato Grosso do Sul, pelo trabalho que fez de
mobilizar todas as Lideranças em favor da votação da
TIP, o que estamos fazendo agora. S.Exa. é o cam
peão nos esforços dos Prefeitos para proporcionar
este momento que estamos vivendo aqui. S.Exa. e,
pelo telefone, o Prefeito de Osasco, nosso ex-compa
nheiro Celso Giglio, fizeram todo esse movimento e
todo esse esforço para que pudéssemos premiar a
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administração municipal com a decisão que estamos estanho, em Pitinga (Amazônia); além dos depósitos
tomando aqui. evaporíticos de Nova Olinda (Amazônia).

Era o registro que tinha a fazer, abraçando o Sr. A frase soou, desde então, como se os elefantes
André Puccinelli, que nos visita hoje no plenário da estivessem espalhados por toda a Amazônia, bastan-
Câmara dos Deputados. (Palmas.) do ir até lá, domesticá-los e transformá-los em monta-

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convido nhas de dólares, de euros ou de esterlinos.
os Srs. Parlamentares que se encontram em todas as Entretanto, o núcleo da frase era procurar; como
dependências desta Casa a se apresentarem para decorrência, medir, avaliar, investir; finalmente, lavrar,
votar matéria do maior interesse dos Municípios bra- beneficiar, industrializar e comercializar. Em uma pa-
sileiros. lavra: aproveitar nossos recursos minerais.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Mas como o Brasil durante os últimos quinhen-
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem tos anos, a Amazônia é terra do futuro; e do futuro dis-
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo tante.
sistema eletrônico. Durante toda a sua história, a Amazônia foi pal-

Está iniciada a votação. co de incursões e viagens de estudiosos e curiosos
Queiram seguir a orientação do visor de cada estrangeiros, atraídos pela imensidão das terras e

posto. pela exuberância das matas.

O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, Aqui vinham, extasiavam-se com as belezas na-
peço a palavra pela ordem. turais, matavam a curiosidade de ver índias nuas e ín-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem dios carregando toras e iam embora. Alguns deixa-
VExa. a palavra. vam relatórios, no mais das vezes pitorescos, que

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela serviam para aguçar a curiosidade de outros que lhes
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço seguiam as pisadas.
a palavra apenas e tão-somente para ratificar o que Durante toda a sua história, a Amazônia preen-
disse o Líder Roberto Jefferson em relação ao esfor- cheu o mundo fantasioso dos sonhadores brasileiros:
ço que faz este grande Líder de Mato Grosso do Sul, a terra dos diamantes gigantescos, das araras verme-
Prefeito de Campo Grande, Sr. André Puccinelli. lhas, dos elefantes.

Ao mesmo tempo, reconheço a participação do Para achá-los, todavia, é necessário procu-
Presidente da Confederação Nacional dos Municípi- rá-Ios; e para aproveitá-los, é necessário medi-los,
os, Dr. Paulo Ziulkoski. avaliá-los, sopesá-los e transformá-los em riqueza.

Sem dúvida alguma, nesta votação, apesar de Na Amazônia, como um todo, os estudos patro-
termos protelado várias vezes, se fará justiça aos Mu- cinados pelo Governo Federal, a quem cabe, por for-
nicípios e aos Prefeitos deste País. ça de dispositivo constitucional, a organização e a

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente, manutenção dos serviços de geologia e cartografia,
peço a palavra pela ordem. têm sido expeditos ou puramente exploratórios, além

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem de descontinuados, intermitentes.
V.Exa. a palavra. Mas mercê de uma tendência já consignada

O SR. AIRTON CASCAVEL (Bloco/PPS - RR. pela realidade, esses trabalhos, mesmo na pressa e
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- na escala com que foram executados, têm revelado
sidente, Sras. e Srs. Deputados, disse um dia, dopado profusas ocorrências e depósitos de cassiterita, tan-
pelo otimismo, que de quando em vez assoma o cora- talita, volframita, calcário, ouro e cobre e existência de
ção dos brasileiros um dos descobridores do imenso terras raras, etc.
depósito de ferro da Serra dos Carajás, o Geólogo São exemplo desses trabalhos o estudo da pro-
Breno Santos Silva: "Se quiserem encontrar elefan- víncia estanífera de Rondônia, o levantamento eco-
tes, procurem-nos nas terras dos elefantes". nômico do antigo Território de Rio Branco, hoje Rorai-

Respaldava tal assertiva o fato de haverem sido ma - Estado que, com orgulho, represento -, os le-
descobertos depósitos, igualmente monumentais, de vantamentos da Serra Misteriosa, Ruim ou da Tocan-
bauxita, em Trombetas e Paragominas (Pará); de cau- deira, do vale do rio Tapajós, no Pará, e, sem dúvida,
lim, no Jari (Amapá); ouro, em Serra Pelada (Pará); o Projeto RADAM, que abrangeu toda a região ama-
manganês, no Azul (Pará); cobre, em Salobo (Pará); e zônica.

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



Mas não reside somente aí a explicação para o
desinteresse do investidor privado na mineração na
Amazônia.

A política ambiental do País repousa mais no
não fazer do que no fazer bem. Os ambientalistas de
plantão, tudo o que querem é obstar, é impedir, é obs
truir qualquer forma de progresso. Não está em seus
cuidados o avaliar a relação custo versus benefício, o
estudo das alternativas. É o laissez-faire substituído
pelo seu contrário; é o não fazer jamais, é o impedir
que o amazônida se desenvolva e atinja, ainda que
em baixos níveis, o bem-estar e a dignidade humana.

Não me imputem, a propósito, qualquer viés de
antiambientalista.

Nossa Carta Magna reza que a mineração em
terra indígena e na faixa de fronteira depende de le
gislação prévia que estabeleça as condições específi
cas.

Onde está esta legislação?

Quais são as condições específicas para que
haja mineração em terra indígena?

Aqui também as iniciativas são abortadas ou en
gavetadas, ao arrepio do Regimento Interno e do inte
resse nacional.

Não precisamos dispensar maior atenção à ma
téria para que constatemos que, no restante do Brasil,

Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56487

Diz O adágio popular que "há males que vêm Nem o Governo Federal realizou sua lição de
para bem"e, por uma questão de lógica, acredito ser casa, os deveres passados pela Constituição, nem a
procedente concluir-se que há bem que se torna a ca- iniciativa privada pôde fazê-lo.
usa de muitos males. Muitos acreditam que, não obstante a concep-

O Projeto RADAM, com sua visão ampla da ex- ção passada pelos meios de comunicação, o Gover-
tensão amazônica, permitiu que, num prazo milagro- no não o fez por puro fastio, por puro desinteresse,
samente curto, com um investimento bastante restri- por puro desconhecimento da importância dos levan-
to, fosse feita uma radiografia generalizada da Ama- tamentos geológicos para alavancar a curiosidade e,
zônia brasileira. Tão grande foi o sucesso do empre- em conseqüência, os investimentos privados. O Go-
endimento que o Governo não hesitou um átimo se - vemo não o fez por total faha de visão quanto ao futu-
quer em estender a experiência para todo o território ro do País.
nacional. A ausência da iniciativa privada nesse mister é

Com o projeto, foram definidos os chamados de mais complexa explicação, haja vista que o pros-
granitos anorogênicos, portadores de mineralizações seguimento das pesquisas era o corolário da concep-
de estanho, de tântalo, de nióbio, de volfrâmio, de to- ção transmitida pelos meios de comunicação.
pázios, de molibdênio, etc. Uma prática de juros aberrantes, entretanto, de-

Com o projeto, foram definidos os comporta- sanima qualquer investimento produtivo. Uma prática
mentos radargramétricos e aerofotogramétricos das de juros abusivos e suicidas, todavia, concentra a
imagens de corpos ígneos básico-alcalinos, de cor- aplicação do dinheiro no mercado financeiro. O resul-
pos ígneos ultrabásicos e foi permitida a extensão tado é a venda de ativos para aplicar dinheiro nos fun-
das mineralizações bauxíticas, lateríticas e aluviona- dos de renda fixa, nas bolsas de valores, nos merca-
res. dos futuros, etc. O resultado é o abandono de investi-

Pelas imagens de radar, chegou-se às minerali- mentos de longa maturação, de pequena margem e
zações da serra dos Surucucus, em Roraima, para fi- de risco elevado, aspectos encerrados pela minera-
car somente neste exemplo. ção.

Para limitar-se aos parcos recursos destinados
ao Projeto RADAM, numa folha cartográfica de cerca
de dezoito mil quilômetros quadrados eram visitados
poucas dezenas de pontos, adrede selecionados em
conjunto pelas equipes multidisciplinares. Mesmo em
locais com acesso por terra ou por rios, os pontos visi
tados nunca ultrapassaram um décimo do necessário.
O conhecimento adquirido com o concurso das ima
gens de radar é apenas e tão-somente compatível
com a escala de um para um milhão (1 :1.000.000).

Mas o alvoroço que se fez com as constatações
ou ilações do Projeto RADAM trouxe em seu bojo um
erro que há de custar caro ao País se medidas não fo
rem tomadas urgentemente.

Com a cobertura dada pelas impressas nacional
e estrangeira, passou-se ao povo e aos administrado
res uma concepção de que a Amazônia já estava toda
conhecida, já estava toda descoberta.

Esta concepção, totalmente errônea e insusten-
tável, impediu que o Brasil desse um passo adiante,
um passo indispensável.

Esse passo seguinte seria o dos levantamentos
de semidetalhe, de detalhe e de avaliação das reser
vas.

Este último passo seria dado preferentemente
pela iniciativa privada.
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atribuam-me o epíteto de

E a Amazônia arrasta-se criando boi. ..
A atividade de mineração, entretanto, está veda-

da.
Será isto por ignorância?
Será isto por má-fé?
Será isto por entreguismo?
Sempre que um planejador de gabinete resolve

buscar pesquisar ouro, vai para Montes Áureos, Ma
racassumé, no Maranhão. Quando quer pesquisar
fosfato, vai para Tauíra, também no Maranhão. Quan
do quer pesquisar chumbo, vai para Três Ilhotas, no
Pará. Enfim, munido dos livros de Fróes Abreu e Cae
tano Ferraz, sai a repisar o que os viajantes relata
ram, o que os bandeirantes registraram e assim, em
nossas cabeças de sonhadores, vemos a Amazônia
como um reino em que a potencialidade mineral não
encontra igual em qualquer parte do mundo.

Entrementes, o branco, dito civilizado, conten
ta-se com quatro décimos das terras, onde é proibido
inclusive pisar na grama.

Nesse ínterim, o índio, mesmo aquele que, a
bel-prazer, transfere-se da Venezuela para Roraima,
de Roraima para a Colômbia, tem que garantir a so-

as regras têm sido alteradas para que haja, com mais Nem mesmo aqui,
agilidade, estudo de nossas reservas petrolíferas pouco patriota.
para que o gás natural se torne o combustível por ex- Mais da metade das florestas densas de Rorai-
celência na geração de eletricidade, para que o car- ma estão em terras consideradas indígenas. Adicio-
vão mineral seja, através da introdução de novas tec- ne-se a isto o fato de que mais de 90% das áreas com
nologias, enfim, aproveitado com o mesmo propósito. reais possibilidades de mineralização estarem nas

No restante do Brasil, artifícios são criados para áreas consideradas indígenas.
que um empreendimento que agrida o meio ambiente Na prática, a garimpagem e a mineração dita
pague em parques, em recuperação ambiental em empresarial estão virtualmente proibidas na Amazô-
outra região e através de outras iniciativas a agressão nia e em especial em Roraima.
por que foi responsável. Um estudo feito pela Companhia de Pesquisa

Esta, sim, é a avaliação do custo versus benefí- de Recursos Minerais, já mencionado desta tribuna,
cio. Esta é a solução que encerra inteligência e vonta- indica, com base em estudos de imagens de satél~e,

de de resolver questões reais e práticas. que para produzir um milhão de dólares em minera-
Mas nada disso ocorre na Amazônia. Na Ama- ção é necessário desmatar 0,017 Km2 (dezessete mi-

zônia, "é proibido pisar na grama". lésimos de quilômetro quadrado).
Repisemos aqui uma análise feita há algum Para produzir o mesmo milhão de dólares com

tempo por um Parlamentar de meu Estado. castanha cultivada, é necessário desmatar 8,8 km2

Roraima é impedida de gerir seus recursos na- (oito ~írgula oito quilômetros quad.ra~os); pa~a cultivar
turais, e aí incluam-se os bens minerais, ora pelo blo- uma ar~a ~ue re.nda o mesmo mllhao de dolar~s em
queio inconseqüente de enormes áreas, sob a alega- g.uarana: : precIso desmatar 10,5 km2 (dez vlrgula
ção de preservar terras indígenas, ora sob a alegação cinco qUl.lo~etros ~uadrados). U~a.fazen~a que ren-
de segurança nacional ora sob a preocupação com o da um mllhao de dolares em pecuana precisa desma-
ambiente.' tar 100 km2 (cem quilômetros quadrados).

No "Brasil do Sul", que bem conheço, eis que Em resumo, a mi~eraçã~ e~ige, em mé~ia, um
nasci no Estado do Paraná, a liberalização atinge o desmatamento 5.882 (CinCO mil, oltocent?~ e ~Itenta.e
comércio, a indústria e as atividades transfronteiras. ~uas) vezes menor que aquele necessano a pecua-

A · A A' - bl na.qUi, na maZOnla, nossos recursos sao 0-

queados, nossas atividades obstaculizadas, nossas
iniciativas abortadas.

O território do Estado de Roraima, somente
para fixar um exemplo e alguns números, está dividi-
do desigualmente. Aos roraimenses não especifica-
dos cabem 38% das terras; cerca de 42% das terras
do Estado são destinados a pouco mais de vinte mil
índios - aqui também não me imponham a pecha de
General Custer. Os outros restantes 20% são áreas
sob a jurisdição do IBAMA (2%), do Exército Brasilei
ro (3%), terras inundáveis (8%), áreas rochosas (2%)
ou, ainda, áreas isoladas (5%) entre as reservas.

A coisa não se passa, entretanto, estaticamen
te, como se uma Catarina, a Grande, puxasse da es
pada e retalhasse o mapa da Amazônia ou de Rorai
ma e fizesse uma divisão definitiva.

A cada descoberta, a cada iniciativa vitoriosa,
surgem mil razões para que se estendam as áreas in
dígenas, para que se ampliem os parques ditos ecoló
gicos e para que os eternos preocupados com a mãe
pátria resolvam criar mais uma área de segurança na
cional, como se não fosse dos mais elementares o
princípio da posse como o alicerce da segurança.



O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Vamos votar a
segunda ainda hoje, Sr. Presidente.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pri
meiramente, cumprimento VExa. por assumir a Presi
dência desta Casa.

Estamos vendo no painel que a orientação para
votação do Bloco Parlamentar PDT/PPS está
liberada. Compreendemos a posição do PDT, mas a
bancada do PPS vota "sim", a favor da TI P, porque
conheci bem o problema durante a experiência que
tive quando fui Prefeito da cidade de Campo Mourão.

Gostaríamos de convidar os Srs. Parlamentares
para votarem favoravelmente à TIP.
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brevivência com caça cada vez mais escassa e com O SR. CELSO RUSSOMANNO Sr.
pesca cada vez mais rara. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Nesse meio tempo, branco e índio, para sobrevi- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
verem, vão desmatando as terras para criar o gado VExa. a palavra.
que abastecerá o mercado cosmopolita de Manaus. O SR. CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP. Pela

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquan- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-
to não for cientificamente avaliada a partír de dados taria de registrar voto contrário à Taxa de Iluminação
concretos e seguros, a potencialidade mineral na Pública por considerar que o IPTU foi criado para ma-
Amazônia não passa de um mito a encher a cabeça nutenção de ruas, coleta de lixo e iluminação pública.
dos desocupados. Este é o País dos impostos e das taxas. Por isso,

Não sou um extremista, mas sou extremamente meu voto é contrário à Taxa de Iluminação Pública. É
contra o irracional, contra a política de terra arrasada, mais um abuso contra o povo brasileiro, infelizmente,

mais um imposto criado com a aprovação da maioriacontra o festivo militante que quer condenar o presen-
dos partidos.

te de nossa população em troco de um futuro incerto
Muito obrigado.

e edificado sobre terras movediças.
A manutenção das políticas ambiental, indige- O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a

nista e de segurança nacional, com tal grau de restri- palavra pela ordem.
ção, manterá nosso povo desocupado, faminto e de- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
serdado do conforto que o mundo moderno pode ofe- VExa. a palavra.
recer. O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pela ordem.

Grato pela atenção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho a
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, mesma opinião do Deputado Celso Russornanno.

peço a palavra pela ordem. Alerto, inclusive, para o fato de que os belos argumen-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem tos aqui apresentados não fazem sentido. Afirmaram

VExa. a palavra. que se não houver iluminação nas ruas haverá mais
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pela violência; é exatamente o contrário: os grandes assal-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a se- tos ocorrem onde há iluminação pública.
gunda votação da TIP ocorrerá em seguida? Essa taxa é um abuso. É importante que fique

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vamos claro que quem vai pagar a taxa são os brasileiros
convocar sessão extraordinária e discutir com os Li - que moram nos Municípios.
deres.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei "sim".

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
remos lembrar que haverá mais uma votação. Termi-



Os recursos arrecadados com impostos como o
IPTU, IPVA, ITR e outros são utilizados nas áreas de
educação, saúde e assistência social. Com esse di
nheiro são realizadas obras de que os Municípios pre
cisam e outros setores são mantidos. Em minha opi
nião, trata-se de erro de avaliação a proposta de se
utilizar dinheiro de impostos destinados às crianças e

56490 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

nada esta votação e havendo quorum, será convoca- O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
da sessão extraordinária para aprovar este assunto peço a palavra pela ordem.

ainda hoje. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Haven- V.Exa. a palavra.

do o entendimento do interstício, teremos a votação, O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
no segundo turno, ainda hoje. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, São

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, Paulo realmente pode não necessitar do dinheiro de-
peço a palavra pela ordem. corrente da cobrança da Taxa de Iluminação Pública,

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem que passa a ser chamada contribuição. Cidade rica e
V.Exa. a palavra. poderosa, já deveria ter resolvido os sérios problemas

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB _ SP. que a perseguem, tanto de infra-estrutura, quanto de
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- superestrutura. São Paulo tem dinheiro para tudo,
te, declaro meu voto contrário à Taxa de Iluminação portanto, não necessita dessa contribuição.
Pública. Entendo e respeito a opinião dos que acham

Entendo as alegações dos Prefeitos com rela- que não se deveria cobrar absolutamente nada, mas
ção às dificuldades financeiras que seus Municípios há Municípios que não são tão ricos, nem têm igual
enfrentam. Essas dificuldades se devem à estrutura poderio. São Paulo possui o maior parque industrial
tributária deste País. Qualquer aumento de tributos, do Brasil, recebe um dos maiores ICMS do País.
seja a que pretexto for, será uma medida paliativa, Ilustremos a situação: quando um produto agrí-
não resolverá o problema pela raiz. É necessário que cola é mandado para São Paulo, o Estado recolhe
haja uma reforma tributária e uma distribuição de ren- 12%. São Paulo faz o mesmo com os produtos indus-
da mais equânime, mais justa, entre os diferentes en- trializados.
tes da Federação. Repetindo, é uma cidade rica, poderosa e não

Os Municípios são prejudicados em razão da precisa cobrar a Taxa de Iluminação Pública; mas as
distribuição dos recursos tributários. Porém, não re- cidades do interior do Brasil precisam fazê-lo. Trata-se
solveremos o problema com mais essa taxa. Aliás, de contraprestação de serviço, isto é, serviço feito
por causa da segurança pública, há muito tempo ele para a comunidade.
já deveria ter sido resolvido. O Fundo Nacional de Se- Este assunto está intimamente ligado à de se-
gurança Pública destina a maior fatia da sua receita gurança pública. Se um Prefeito não tem dinheiro
para iluminação pública dos grandes centros urbanos. para manter a iluminação pública, significa que se-
É preciso aplicá-lo para melhorar a qualidade da ilu - quer ele vai poder trocar ema lâmpada que queime.
minação pública das cidades, sem onerar a popula- Imaginem então uma rua de bairro pobre, que precisa
ção, sobretudo a da periferia dos grandes centros ur- de rede de energia e de iluminação pública! Terá de
banos. esperar o dinheiro do Orçamento do ano seguinte

Além disso, fazer a cobrança dessa taxa na con- para fazer o reparo. Mas dispondo da contribuição de
ta de luz é poupar as empresas distribuidoras de iluminação pública, no mesmo mês, ou pouco mais, a
energia elétrica de arcar com eventual inadimplência Prefeitura poderá trocar lâmpadas, expandir a rede,
no pagamento da contribuição. instalar novas luminárias e modernizar o Município.

Chamo a atenção dos nobres pares para o fato Municipalista há trinta anos, é a segunda vez
de que a população não suporta mais ser onerada. que ouço essa história - a primeira delas foi no ano
Essa é mais contribuição que se soma a tantas ou- passado, por ocasião da votação dessa matéria, ouvi-
tras, prejudicando de forma insuportável a população mos discursos do mesmo teor de poucos Parlamenta-
pobre das cidades. res.

Fui Prefeita de São Paulo, por isso, compreendo
as razões dos Srs. Prefeitos, mas temos de nos juntar
ao povo, exigindo reforma tributária e justa distribui
ção dos recursos do País, de modo a fortalecer a Fe
deração, particularmente a esfera municipal do poder.

Sou contra essa contribuição que prejudicará
ainda mais a população pobre das nossas cidades.

..._-,---,-----------"' ---",---" .
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aos indigentes para pagamento da iluminação públi- O SR. VIVALDO BARBOSA - Éexatamente so-
ca. bre isso que quero tecer um comentário. Não me pa-

Estamos votando medida que visa a regulariza- receu uma boa inspiração vincular a remuneração
ção de cobrança que já é feita. Na história do Brasil, dos Deputados Federais - esta Legislatura tem que fi-
os Municípios sempre cobraram a Taxa de Iluminação xar para a próxima - à remuneração dos Ministros do
Pública - é claro que me refiro ao período de tempo Supremo Tribunal Federal.
compreendido pelo fornecimento de energia elétrica, Em primeiro lugar, a atividade de um nada tem a
pois antigamente as ruas das cidades eram ilumina- ver com a do outro, como está na Constituição Fede-
das por lampiões, que, aliás, também geravam des-
pesas. ral. Em segundo lugar, data venia, com todo o respeito

Repito: hoje é cobrada a Taxa de Iluminação PÚ- aos nobres Ministros do Supremo Tribunal Federal,
blica, mas, como existe um problema jurídico que en- isso amesquinha a atividade superior de representa-
volve a cobrança de tal tributo como taxa, o Congres- ção popular que a investidura parlamentar nos dá.
so Nacional está tentando disciplinar o assunto. E A Câmara dos Deputados é a casa do povo, tem
como já votaram matéria no mesmo sentido, a Câma- a atribuição de elaborar leis que devem ser aplicadas
ra dos Deputados e o Senado Federal entendem que corretamente pelo Judiciário, em seu ápice, pelo Su-
a cobrança deve ser feita por meio de contribuição de premo Tribunal Federal.
iluminação pública. Trata-se de uma nova modalidade
de cobrança. Portanto, estamos apenas mudando a O Poder Executivo tem a atribuição institucional
modalidade, visto que a cobrança é a mesma já feita de executar as leis que aqui aprovamos. O Presidente
há muitas décadas. Por isso mesmo, não causará da República, com toda sua investidura popular, se
qualquer impacto. discordar de alguma lei, pode vetá-Ia, mas seu veto

Tenho certeza absoluta do que estou falando. poderá ser derrubado por esta Casa.
Sou estudioso da matéria municipalista. Sou Deputa- As instituições republicanas, no sistema presi-
do Federal há doze anos e já fui Vereador e Prefeito. dencial ou não, indicam que o Legislativo é o Poder
Durante todo esse tempo, mantive a mesma linha de
entendimento e sempre tive como objetivo conseguir superior da República; não individualmente, por isso,
o melhor para a população que vive nos Municípios e é um poder coletivo. Nunca houve, em nossa história,
precisa dessa contribuição. vinculação de qualquer atividade parlamentar à dos

Era o que tinha a dizer. Ministros do Supremo Trbunal Federal.

O SR. VIVALDO BARBOSA _ Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Mesa
peço a palavra pela ordem. está ciente disso e já esclareceu VExa. sobre a

matéria. Há entendimento das Lideranças sobre
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem destaque que ainda será votado nesta sessão.

V.Exa. a palavra. Estamos analisando um erro de redação.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT-RJ. O SR. VIVALDO BARBOSA-Sr. Presidente, só
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para um esclarecimento, que VExa., com sua fidal-
peço vênia a V.Exa. para comentar proposta de guia, há de permitir. Não estou mencionando a ques-
resolução que a Mesa submeteu a este Plenário e tão da remuneração, não discuto isso, mas o fato de
que aqui foi aprovada. vincular - o que não enobrece a atividade parlamen-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Deputa- tar - a remuneração dos Parlamentares que repre-
do Vivaldo Barbosa, a Mesa ainda está examinando a sentam a Nação à remuneração dos Ministros do Su-
proposta. Houve um erro de redação que está sendo premo Tribunal Federal.

estudado. O Parlamentar tem de receber a remuneração
Ontem, o Deputado Severino Cavalcanti e eu que esta Casa fixa, qualquer que seja o seu valor,

estivemos com o Líder João Paulo e com outras Lide- quaisquer que sejam os componentes fixados. A re-
ranças e fizemos acordo no tocante a esse texto. A re- muneração jamais deveria ser vinculada à dos inte-
dação foi feita pela Mesa. Há um destaque, mas ainda grantes do Supremo Tribunal Federal, por mais eleva-
não foi votado. da e respeitosa que seja aquela categoria.

VExa. fique tranqüilo. O acordo refere-se à re- Aqui se assenta a representação popular do
muneração dos Ministros e não a vantagens para os País. Esta é a Casa do povo. Ela tem de tomar as suas
Ministros, até porque os Parlamentares não têm direi- decisões e fixar as suas atribuições, inclusive decidir
to a essas vantagens. a sua remuneração, na forma que entender.



A Prefeitura, repito, nada mais é que um condo
mínio. Os tributos advindos dos Governos Federal e
Estadual é que fazem a receita para os seus gastos.

Os munícipes pagam à Prefeitura a TI P para
que ela cuide da iluminação pública. Se a emenda
que trata dessa taxa não for aprovada por esta Casa,
várias cidades brasileiras terão enormes dificuldades.
As enchentes continuam acontecendo em São Paulo,
e até hoje não se resolveu o problema.

Será que dá para trabalhar diminuindo as des
pesas? A companheira Luiza Erundina, com todo o
respeito, foi Prefeita de São Paulo. Será que diminuiu
as despesas para administrar essas questões e es
truturar a cidade?

A iluminação pública é uma das questões tortu
rantes nos Municípios. Se não aprovarmos essa PEC,
estaremos contribuindo para que os munícipes pres
tem péssimo serviço à sua comunidade.

Sr. Presidente, não se trata de tributo novo. É
bom ressaltar também que os pobres não pagam a
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
matéria teve apoio de todos os Líderes. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. OSCAR ANDRADE - Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o PCdoB. Votei "sim".
peço a palavra pela ordem. O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem palavra pela ordem.
VExa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

O SR. OSCAR ANDRADE (Bloco/PL _ RO. Pela VExa. a palavra.
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, O ~~. LUIZ RIBEIRO (PSDB.- RJ. Pela or~em.
acompanho o voto do PL na primeira votação. Ser:n revlsao do orador.) - ~r.. Presidente, gostana de

. registrar que estamos aqUi ha algum tempo.
O SR. PAULO BALTAZAR - Sr. Presidente, O SR. GIVALDO CARIMBÃO- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra. VExa. a palavra.

O SR. PAULO BALTAZAR (Bloco/PSB - RJ. O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo manifestar nossa posição favorável à TI P. Te- o Partido Socialista Brasileira vota "sim".
nho visto a exposição de alguns Deputados, com im- Foi dito, claramente, que seriam liberados al-
portantes argumentos, sobre. essa taxa. Esta é a guns Deputados porque já tinham posições firmes
Casa dos debates, das idéias. E importante que todos nessa questão, inclusive a companheira Deputada
nós conheçamos bem a matéria. Luiza Erundina. O companheiro Deputado Paulo Bal-

Fui Prefeito de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e tazar, do PSB, está votando a favor da TIP.
conheço essa questão com profundidade. Sr. Presidente, voto a favor da matéria. Já votei

Há alguns argumentos confusos sobre a TIP. Na várias vezes. Alguns Deputados ainda não estão es-
verdade, o instrumento não é o apropriado para co- c1arecidos sobre essa matéria e, por isso, não vota-
brá-Ia. A Taxa de Iluminação Pública deve ser cobra- ramo
da. Quando se aborda a questão estrutural, todos A Prefeitura nada mais é do que um condomínio.
concordamos. Precisamos aprender que o ótimo é ini- Ela administra os recursos da sociedade. Num prédio
migo do bom. Quando tivermos todo o País estrutura- em que moram cinqüenta, cem, duzentas pessoas, o
do com justiça social, com a distribuição dos recursos condomínio divide os valores dos débitos, das despe-
arrecadados de maneira eqüitativa e justa para todos sas.
os entes federados, talvez não sejam necessários vá
rios impostos.

Esse imposto já é cobrado no IPTU. Aliás, a ina
dimplência no IPTU é muito ana. É evidente que a
questão da iluminação pública está relacionada dire
tamente com a segurança. Não estaremos instituindo
imposto algum ao aprovarmos a TIP. Estaremos dan
do autonomia ao Município. Nós, que somos munici
palistas, defendemos que os Municípios tenham au
tonomia para gerir seus custos. Os Vereadores e o
Prefeito poderão e deverão propor alíquotas que não
sejam incidentes no mesmo nível para todos os seg
mentos da sociedade.

Portanto, a cobrança já existe e pode ser feita de
maneira eqüitativa.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.
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TI P. Em Alagoas, o cidadão que tiver conta no valor de Esse deve ser o momento para o Município dis-
trinta a quarenta reais está isento da contribuição. cutir quais benefícios terá, de forma a compensar a
Não é verdadeiro o discurso de que os pobres não a definição dessa taxa agregada a outros tipos de servi-
podem pagar. O preço do pão, que até o ano passado ços oferecidos juntamente com a iluminação pública.
era dez centavos, passou a custar vinte centavos. É uma oportunidade para o Município debater o custo
Teve 100% de aumento. desse serviço da taxa de iluminação, da utilização da

A atual TIP está em torno de três, quatro, cinco infra-estrutura do posteamento, das linhas de distri-
reais. Quem não pode pagar esse tributo está isento. buição que geram recursos para empresas distribui-
As Câmaras de Vereadores estipulam determinado doras e que podem ser utilizadas num processo que
número de quilowatts como taxa social para isentar garanta redução de despesas para o consumidor.
quem consumiu menos energia elétrica. Isso vai depender da criatividade da Câmara Munici-

Portanto, não é verdadeiro o discurso de que os pai e do debate das assessorias envolvidas nessa
pobres vão pagar a contribuição; ao contrário, eles discussão para esclarecer o tipo de serviço de ilumi-
usarão a iluminação pública paga por quem pode nação pública, as obrigações que tem o poder munici-
fazê-lo. É mais que justo. pai e o que pode o consumidor auferir de lucros sobre

Esclareço alguns companheiros, para que não o. esp~ç? urbano utilizado para distribuição de ener-
sejam levados por falsos discursos: na verdade, o po- gla eletnca.
bre já não paga a Taxa de Iluminação Pública. Votaremos favoravelmente à matéria. Não se

Era o que tinha a dizer. trata de uma definição, a priori, de mais um imposto,
O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente, mas da designação para que as Câmaras Municipais

peço a palavra pela ordem. possam. am~liar o de~ate e, juntamente c~r:' a soci~-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem dade, discutir alternativas para resp?~sablllzaros dl-
V E I versos segmentos e atores que participam da formu-

. xaoa:~.a~;PEDITO JÚNIOR (PSDB _ RO Pela laçã? do serviç.o público de iluminação p~~lica para a

d S . - d do) S P 'd . qualidade de Vida e segurança do MUnlClpIO.
ar em. em revlsao o ora r. - r. resl ente, na
votação anterior acompanhei o PSDB. A iluminação pública tem de ser paga por ai-

O SR. FERNANDO FERRO _ Sr. Presidente guém. O Mu.nicípio dev~ designar ~s atores prin.cipai~
peço a palavra pela ordem. ' para as~umlr ~ompro~lsso,s ~as fmanças relativas a

O SR PRESIDENTE (E
" mstalaçao da Ilummaçao pubhca.

. fralm MoraiS) - Tem .
VExa. a palavra. Votaremos a favor da maténa e convocamos os

O SR. FERNANDO FERRO (PT _ PE. Pela or- ~::s~a~~do PT a participar da votação conclusiva

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta . . .
matéria já foi apreciada e votada na Casa. Trata-se de MUito obngado.
assunto de interesse dos Municípios. O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

No meu entendimento, há característica que a palavra pela ordem.
precisa ser esclarecida: em primeiro lugar, não se O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
está instituindo na Câmara dos Deputados taxa de ilu- VExa. a palavra.
min~ç~o .pública. Estamos .auto!izando as Câmaras O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or-
MUniCipais a promover leglslaçao para responder a d S . - d d) S P 'd t. ,. em. em revlsao o ora oro - r. resl en e, nas
esses questionamentos e as necessidades de atendi- d 'It' t - .. .. t - da

t t
· d . uas u Imas vo açoes nOminaiS, seguI onen açao

men o, a esse IpO e serviço. Liderança do partido.
E importante reconhecer que, quando introdu- .

zirmos o debate em âmbito municipal, as Prefeituras O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
terão oportunidade de discutir com as empresas de peço a palavra pela ordem.
distribuição de energia qual o custo da implantação O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
da infra-estrutura de energia na cidade. VExa. a palavra.

Sabe-se que as empresas de distribuição ga- O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or-
nham com o aluguel do posteamento para outros ti- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
pos de serviços e com a utilização da transmissão de Srs. Deputados, é importante esclarecer a proposta
dados por intermédio de linhas de transmissão e de de emenda constitucional que autoriza os Prefeitos a
distribuição das cidades. encaminhar mensagens às Câmaras de Vereadores,



Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MAURO LOPES (PMDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei a orientação do partido.
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para que a forma da cobrança da taxa de iluminação O SR. DARCI COELHO (PFL - TO. Pela ordem.
seja regulamentada. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

Os cidadãos classificados como de baixa renda anterior, acompanhei a orientação do partido.
de maneira alguma receberão nem ficarão sobrecar- O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
regados com essa cobrança. palavra pela ordem.

Para que a sociedade entenda o motivo deste O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
debate, lembro a V. Exas. que sobre os Municípios re- V. Exa. a palavra.
cai hoje a responsabilidade da educação, da saúde, O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pela ordem.
parte significativa da segurança pública e de todas as Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ações sociais, mas os Prefeitos recebem menos a Deputados, alguns itens não foram levantados. Dizem
cada dia que passa. Ou seja, o FPM hoje mal suporta que a Câmara Municipal, por exemplo, decidirá pela
a folha de pagamento. cobrança ou não da Taxa de Iluminação Pública.

A capacidade de investimento dos Prefeitos, no _ Sr.. Presidente, pelo e}xo pragmático da discus-
âmbito das mais de 5.500 Prefeituras no País, é rati- ~~, registro que todo ano.e votado o ~rçamento Mu-

p nlclpal. Os mesmos Prefeitos que estao nesta Casa
camente zero. Alguns recebem emendas de Parla- f d I bb d' d' t" d .

t t
- azen o o y po enam Izer que a ma ena evena

men ares, ou ros nao. t d " 'd d d d. .' . ser vo a aJa, sem a necessl a e e emorar um ano
E lamentavel ouvir de Parlamentares, ate da De- - falo do ponto de vista pragmático - para votar a con-

putada Luiza Erundina, que já esteve à frente da Pre- tribuição.
feitura de São Paulo, que não podemos sobrecarre- Assim, indago: e o eixo constitucional?
gar a população_com. mai~ impostos. N~ semana ~as- Sr. Presidente, existem inúmeras contribuições
s~~a, a popul~çaofol pUnida c~m a maior ~ar~~ tnbu- para ser votadas. Uma delas é a taxa para tapar os
t~na neste PaiS, cor:n a. elevaçao da ContnbUlçao So- buracos das estradas. Daqui a pouco, os Prefeitos fa-
Cial sobre o Lucro LiqUido das empresas, com a pror- rão lobby porque as ruas de suas cidades estão esbu-
rogação da alíquota de 27,5% do Imposto de Renda e racadas. Os governantes recorrerão a esta Casa devi-
com o aumento de oitenta centavos da CIDE no litro do a várias outras necessidades.
de ga~'ina. Quem pag.ará tudo !sso? O povo brasilei- Pergunto aos companheiros e a V.Exa., Sr. Pre-
ro. Esta havendo a maior voracidade para cobrar es- sidente: por que eles não assumem o ônus e votam a
ses tributos. questão no Orçamento, quando da aprovação do

E o que está acontecendo com os Prefeitos? IPTU, por exemplo?
Não têm direito a receber repasses da CPMF, da Con- Sr. Presidente, precisamos debater o aspecto
tribuição Social sobre o Lucro Líquido, da COFINS constitucional da medida, caso ela seja aceita e apro-
nem da CIDE. Todos esses impostos chegam ao bol- vada nesta Casa. Devemos estar atentos ao art. 202,
so do cidadão que mora na cidade mas não são dividi- § 6°, do Regimento Interno, porque será questionada
dos com o Prefeito do Município. Devemos ter respon - a constitucionalidade da matéria.
sabilidade e, de cabeça erguida, agradecer ao Presi- Pretendo, inclusive, quando da sua decisão, in-
dente da Casa que, com coragem, colocou a matéria terpor recurso resguardando a possibilidade de as
na pauta da Ordem do Dia, para que seja votada. ADINS transitarem mais facilmente nos tribunais.
Esperamos aprovar a PEC que dispõe sobre a TIP São necessários dois eixos: o pragmático e o
ainda hoje, para que Prefeitos dêem segurança à po- constitucional. Até agora não vi ninguém defender, de
pulação e condições dignas a todos os cidadãos de maneira arraigada, a cobrança da taxa. A população
nossas cidades. brasileira pagará a taxa, e não os Prefeitos. Eles vão

receber os recursos e depois incluir os seguintes di
zeres na lista de final de ano: "O Prefeito tal iluminou a
rua tal". Ora, quem está pagando a conta é o povo.
Que vantagem há nisso?

Então, esses dois pontos têm de ser mais discu
tidos nesta Casa. Aí, sim, partiremos para o debate.

Se o eixo constitucional não for definido, várias
Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADINS, com
certeza, prosperarão na Justiça.



O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O Partido da Frente Liberal, portanto, em conso
nância com o seu programa, votará aquela peça orça
mentária e garantirá ao trabalhador brasileiro, ao apo
sentado e ao pensionista da Previdência Social o sa
lário mínimo de 240 reais em 2003.

Sr. Presidente, repito, votaremos favoravelmen
te ao salário mínimo de 240 reais, que consta da re
serva de contingência.

O Partido dos Trabalhadores, que governará no
próximo ano, não poderá fazer uso de tais recursos
para outra finalidade que não o aumento do salário
mínimo. Do contrário, a conta política será paga pelo
novo Governo, pelo próprio Partido dos Trabalhado
res.
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O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço a Sr. Presidente, nesta manhã, além da votação
palavra pela ordem. desta matéria no plenário da Câmara Federal, deba-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem temos o Orçamento Geral da União na Comissão Mis-
V. Exa. a palavra. ta de Orçamento. Neste momento, a discussão se dá

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Pela or- em torno d~ relató~io do Relator-Geral, po~q~e pre-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- tendemos ainda hOJe votar a peça orçamentana, para
tação anterior acompanhei a orientação do PMDB. que ela esteja pronta para ser apreciada pelo Plená-

O SR. SAULO COELHO - Sr. Presidente, peço rio do Con~resso Nacional amanhã ou, mais tardar,
a palavra pela ordem. na sexta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- Caro Presidente Efraim Morais, queremos en-
do a palavra ao Deputado Saulo Coelho. tregar ao novo Governo a peça orçamentária confec-

Tenho a honra de recebê-lo nesta Casa ao re- cionada, inclusive, a quatro mãos - pelo Governo que
assumir seu mandato, substituindo o Deputad~ Aécio está ~ai~o ~ pelo que est~ assumindo ~'.par~ que
Neves ex-Presidente da Casa a partir da sua renún- depoIs nao digam que ela nao teve a partlclpaçao do
cia. ' , Governo recém-eleito.

O SR. SAULO COELHO (PSDB - MG. Pela O fulcro do meu pronunciamento é que o Partido
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da Frente Liberal ajudará a votar esta matéria hoje.
como meu nome não consta do painel, registro minha Fizemos questão de consignar no Plenário do
presença e meu voto "sim" nesta matéria. Comissão e o faço também agora neste Plenário: não

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A abrimos mão do salário mínimo de 240 reais. Trata-se
Presidência convoca os Srs. Parlamentares que se de bandeira que faz parte do programa do Partido da
encontram nas diversas dependências desta Casa Frente Liberal: a recomposição do salário mínimo
para que venham ao plenário votar. para o trabalhador brasileiro.

Ao mesmo tempo, faço o seguinte apelo às Lide- Entretanto, estamos cientes da responsabilida-
ranças de todos os partidos: solicitem que suas as- de e do impacto que tal salário causará no caixa da
sessorias telefonem aos Parlamentares que se en- Previdência. O PFL, de modo responsável, compre-
contram em Brasília para que S.Exas. se façam pre- ende isso perfeitamente. Precisamos dotar de recur-
sentes nesta sessão, a fim de que possamos alcançar sos a Previdência Social para que, ao ser definido, o
o quorum necessário para apreciar esta matéria de novo salário mínimo possa constar do Orçamento da
interesse de todos os Municípios brasileiros. União.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente, Nesse sentido, o Relator-Geral do Orçamento
peço a palavra pela ordem. teve o cuidado de criar determinado fundo para nele

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem inserir recursos e garantir o salário mínimo de 240
V.Exa. a palavra. reais.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a matéria sob exame é da
maior relevância.

Enquanto não for realizada ampla reforma tribu
tária no País, cometeremos algumas injustiças. Preci
samos sanear as injustiças e garantir a justiça tributá
ria no Brasil. É necessário estabelecer vasta base ar
recadatória e proporcionar aos Municípios e aos
Estados autonomia federativa. Os recursos para as
ações governamentais que os Municípios absorvem
devem chegar a eles de modo direto.

Sr. Presidente, não podemos, de forma alguma,
deixar para os Municípios apenas o ônus de cumprir
deveres. Temos de dotá-los dos recursos necessários
para que eles possam desenvolver as atividades mu
nicipais.
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ARTIGOS A QUE SE REFERE O
ORADOR

(Efraim Morais) - Tem Hoje visitei o site da revista Tecnologia e Defesa
e li alguns artigos publicados pelo seu diretor a respe
ito do tema, também abordado pelo Deputado Luiz
Antonio Fleury na semana passada, ou seja, a possi
bilidade de a FAB alugar aviões no exterior enquanto
não se resolve a questão da compra.

S.Exa. apresentou o importante dado de que o
Sri Lanka comprou por 35 milhões de dólares o mes
mo número de aviões que o Brasil pretende alugar. O
Brasil, segundo informações, vai alugá-los pelo dobro
do preço. Os números são conflitantes.

Chamo a atenção da Casa para a necessidade
de o assunto ser mais bem esclarecido, principalmen
te pela própria Força Aérea Brasileira, porque os arti
gos do jornalista Cosme Degenar Drumond, que peço
sejam transcritos nos Anais da Casa, enfocam o as
sunto de maneira diferente. No primeiro, editado no
dia 2 de dezembro, o jornalista dá a entender que se
ria um ótimo negócio para o Brasil efetuar o leasing
desse aviões; já no segundo, do dia 17 de dezembro,
publicado no site defesa@net, ele dá uma série de
outras explicações. Isso cria uma dúvida muito gran
de, principalmente para aqueles que, como nós, são
leigos no assunto. Mas temos a obrigação constitucio
nal de defender o interesse nacional. O assunto não
está bem esclarecido.

Quando colhi assinaturas no plenário para a
convocação do Ministro da Defesa, tive uma surpre
sa, porque todos que a assinavam diziam que não se
sentiam suficientemente esclarecidos sobre a deci
são a ser tomada pelo Brasil.

Por isso seria recomendável que, antes de qual
quer decisão do Governo brasileiro - de comprar
aviões de quem quer que seja para a Força Aérea
Brasileira, de alugá-los ou de fazer leasing -, o Minis
tro da Defesa comparecesse a esta Casa para escla
recer pontos obscuros do negócio, corno, por exem
plo, a diferença de preço entre os aviões que seriam
alugados pelo Brasil e os que foram vendidos para o
Sri Lanka.

Portanto, peço a VExa. que defira minha solici
tação de transcrição nos Anais da Casa dos dois arti
gos publicados na referida revista, que aumentam
ainda mais as dúvidas sobre esse processo de mo
dernização dos caças da FAB no nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A
solicitação de VExa. será atendida, nobre Deputado.
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o SR. PRESIDENTE
VExa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o no
bre Líder Pauderney Avelino mencionou a questão re
ferenteao salário mínimo. Segundo S.Exa., já haveria
recursos orçamentários capazes de permitir sua fixa
ção em 240 reais.

Há poucos dias, fiz pronunciamento desta mes
ma tribuna e chamei a atenção de todos os partidos
com representação nesta Casa e, mais do que deles,
do Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da
Silva, no sentido de que atentássemos para o inter
regno de janeiro a maio. Se em maio já há definição
para o piso salarial de 240 reais, fica a indagação: e
nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril? Have
rá defasagem visível, flagrante e palpável no que vai
perceber a classe trabalhadora do Brasil no referido
período, já que o salário mínimo só vigorará a partir
de 1° de maio. Sabemos que o atual salário mínimo
não permite a aquisição de uma cesta básica. Como
se vão comportar as classes trabalhadoras até 1° de
maio?

Cheguei a alvitrar a concessão de um abono
provisório, que poderia ser em derredor de 30 reais, o
que não implicará ônus para a Previdência Social. Foi
a sugestão que ofereci e pela qual o Senador eleito
Paulo Paim manifestou simpatia e apoiou, prontifican
do-se a levar a idéia ao exame de seu partido e do
Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da
Silva.

Reitero a proposta que fiz para que um abono
provisório possa favorecer as classes trabalhadoras
brasileiras.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há alguns
dias apresentei requerimento de convocação do
Exmo. Sr. Ministro da Defesa para que viesse esclare
cer a Casa sobre o programa de aquisição dos
aviões-caça que a FAB vai fazer mediante concorrên
cia aberta.

Tenho conversado com os Parlamentares a res
peito do assunto e observo que todos têm dúvidas a
respeito dele. Esse investimento que o Brasil fará é
importante não apenas para as Forças Armadas, mas
também para o desenvolvimento da tecnologia e do
parque aeronáutico nacional.



Cosme Degenar Drumond
Diretor de redação da revista Tecnologia & Defesa

No final de julho passado, o Comandante da Ae
ronáutica, tenente-brigadeiro-do-Ar Carlos de Almei
da Baptista, expediu uma nota oficial sobre o Projeto
F-X e a aeronave Kfir. Em um trecho do comunicado,
o comandante diz que lia fim de preencher o lapso de
tempo entre a desativação dos Mirage III/BR e a en
trada em operação das novas aeronaves, o Comando
da Aeronáutica buscou uma solução paliativa com vá
rias empresas. As condições mais vantajosas leva
ram o Alto-Comando da Aeronáutica a optar por um
leasing de aeronaves de combate israelense Kfir".

A nota do comandante informa que foram rece
bidas propostas do F-16, Gripen e Kfir C-1 O, este mui
to diferente dos modelos C-2 e C-7 que existem em
outros países do continente, e acentua que o Kfir se
constituirá em adequada capacidade de transição
para o F-X. Ressalta ainda o comandante que o avião
israelense não substituirá ou concorrerá com o pro
cesso de aquisição dos F-X e que poderá se constituir
em solução intermediária, visando guarnecer o espa
ço aéreo brasileiro, enquanto não cheguem as novas
aeronaves.

O comunicado oficial repercutiu na Força Aérea
Brasileira e fora dela.

Polêmica à parte, o certo é que será necessário
um período de cinco a sete anos, a partir da assinatu
ra do contrato, para que o F-X se consolide nos es
quadrões de combate da FAB e não se tem, hoje, uma
previsão segura de quando isto ocorrerá. O Chile, por
exemplo, demorou três anos para tomar a decisão de
adquirir o F-16 e levou outros três anos para arrema
tar o processo e os caças contratados não foram ain
da entregues. Já a Austria está há mais de cinco anos
discutindo a compra de um novo caça dessa classe.
Essa demora nas negociações de equipamentos mili
tares é comum, diga-se de passagem.

Os defensores da proposta Kfir garantem que os
custos do leasing são inferiores aos de manutenção
dos atuais Mirage brasileiros; que as despesas serão
cobertas com os recursos plurianuais de serviços
previstos no orçamento do Comando da Aeronáutica;
que o negócio oferece, contratualmente, maior dispo
nibilidade diária dos aviões (mais do que o dobro da
média obtida nos últimos três anos); que a operação
terá duração periódica (o quanto a FAB quiser, poden
do atender qualquer calendário de uso); que o Kafir
poderá usar todo o tipo de armamento e munição, em
estoque ou em estado de implantação na FAB; e não
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UM CAÇA PARA A FAB, POR FAVOR! exigirá a aquisição dos aviões ou de equipamentos de
apoio-solo (GSE), testes, bancadas, ferramental es
pecial e materiais de pista e hangar; asseguram ainda
que não será preciso cursos para os pilotos (duplo co
mando em MIR biplace) e para os técnicos/especia
listas, em razão da alta comunalidade com os Mirage
111 (fora o trem de pouso, motor e radar).

A Israel Aircraft Industries (IAI), fabricante do
Kfir, informa que a transição, a partir do Mirage, seria
virtualmente imediata, com igual transição do Kfir
C-10 para o F-X e que os sistemas do C-1 Oe sua res
pectiva operação se assemelham aos utilizados em
aeronaves de combate de quarta geração. A empresa
destaca que durante o emprego operacional do C-1 O,
a FAB perceberá benefícios palpáveis, como a aquisi
ção de know-how, ampliação da capacidade técnica e
operacional e obtenção de experiência com radares e
sistemas de armas avançados. Segundo a IAI, ne
nhum outro avião de transição poderá usar toda a in
fra-estrutura e o conhecimento já existentes no Brasil,
originados do F103.

Com o objetivo de avaliar a proposta israelense,
que comparativamente às demais propostas apre
sentadas, foi considerada pelo Comando da Aeronáu
tica como a mais atraente, em custo e tecnicamente,
pela similaridade do Kfir com o Mirage da FAB, uma
comissão do Departamento de Pesquisas e Desen
volvimento (DEPED), do Centro Técnico Aeroespaci
al (CTA) e da Base Aérea de Anápolis, composta de
dois engenheiros militares, dois pilotos de caça e um
engenheiro civil, seguiu para Israel, em agosto. Du
rante uma semana, o grupo visitou as instalações da
IAI, recebeu informações técnicas sobre o Kfir e os
dois pilotos de caça voaram o avião. Na volta ao Bra
sil, o grupo escreveu um relatório sobre a missão que
cumpriu em Israel. Com base na avaliação dessa co
mitiva, o Comando da Aeronáutica elaborou um docu
mento favorável ao leasing do Kfir, que foi comple
mentado por sugestões do Comando Geral do Ar
(COMGAR) e Comando Geral de Apoio (COMGAP),
as Grandes Unidades que tratam da parte operacio
nal da FAB, e por outros órgãos internos que asses
soram o Comando da Aeronáutica.

Segundo uma alta fonte da Aeronáutica, os Mi
rage da FAB serão gradativamente retirados do servi
ço ativo, por fim de vida útil, devendo estar completa
mente fora de uso em 2005. Hoje, esses caças voam
sem radar e têm disponibilidade de apenas 44%. A
mesma fonte diz que o Kfir oferece, por contrato, urna
disponibilidade de 75%, usa um radar novo e a entre
ga das 12 aeronaves oferecidas se daria em no máxi-
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UM CAÇA PARA A FAB, POR FAVOR!
1/

Cosme Degenar Drumond
Diretor redação da revista Tecnologia & Defesa

degenar@sti.com.br

O artigo sobre os planos do Comando da Aero
náutica, de contratar o leasing do caça israelense Kfir
C-10 para a FAB, "a fim de preencher o lapso de tem
po entre a desativação dos Mirage III/BR e a entrada
em operação das aeronaves previstas pelo FX", publi
cado em Defesanet, na semana passada, recebeu,

Os pilotos da FAB sabem perfeitamente que o
Kfir é uma máquina de combate tão antiga quanto o
próprio Mirage que eles operam. No entanto, há uma
diferença entre os dois caças: o jato israelense dispõe
de sobre-vida maior e possui eletrônica de bordo mais
nova. Analisando o potencial negócio por esse parâ
metro, o Kfir se apresentou para o Comando da Aero
náutica como a solução mais conveniente, no mo
mento, para que a FAB possa continuar exercendo
sua capacidade de defesa aérea do País até que o
F-X seja contratado.

Além do mais, deve-se levar em consideração
que uma comissão técnica da Força Aérea, formada
por quem entende do assunto, elegeu o Kfir como op
ção viável para a Instituição, uma solução mais bara
ta, oportuna e eficiente, na avaliação daquele grupo
técnico, para suprir a lacuna que se projeta. Contestar
o parecer dos homens que voarão o equipamento su
gerido seria o mesmo que chamar os pilotos da Força
Aérea de incompetentes ou dizer que eles não sabem
o que querem. Aliás, é exatamente isso, e muito mais,
o que os críticos mais agudos desse processo têm
deixado subentendido nos seus comentários.

A polêmica é boa, fortalece o debate, suscita es
clarecimentos e gera resultados positivos. E preciso,
também, levar em conta que escolher o melhor caça
para a FAB não é mesmo uma tarefa difícil, desde, é
claro, que se tenha dinheiro suficiente para isto e não
haja barreira externa para aniquilar a escolha. Este é
o desejo de todos, certamente. O resto são negócios
de ocasião, como, aliás, tem ocorrido nas nossas ou
tras Forças Armadas! Vide o caso da compra do por
ta-aviões São Paulo, e de outros sistemas militares
adquiridos, que embora igualmente criticados, no fi
nal prevaleceram os requisitos e a oportunidade das
compras.
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mo 10 meses, a partir da assinatura do contrato de le- de se obter o financiamento, pelo alto vulto do negó-
asing. cio.

O Comando da Aeronáutica levou o assunto ao
ministro da Defesa, que por sua vez autorizou o início
das conversações, visando a eventual contratação do
Kfir. Desde então, várias sessões de discussões so
bre o leasing têm envolvido oficiais da FAB e técnicos
israelenses da IAI, que periodicamente desembar
cam no Brasil com essa finalidade.

A contratação do Kfir é considerada pelo Co
mando da Aeronáutica como uma medida de emer
gência' urna espécie de '1apa buraco", devido o fim da
vida útil do Mirage e a demora na decisão do progra
ma F-X. Cada aeronave tem vida estimada para 1.800
horas de vôo, o que deixa claro o uso temporário dos
aviões. A proposta israelense não exige financiamen
to e sua aprovação não precisa passar pelo Congres
so, já que se trata de prestação de serviços, coberta
com verba orçamentária, aliás, os mesmos dispêndi
os ora usados na manutenção dos Mirage III/BR.
Além disso, segundo o Comando da Aeronáutica, não
serão feitos investimentos na aquisição de banco de
provas, treinamento, ferramental, etc, devido a simila
ridade do Kfir com os Mirage. A comunalidade entre
os caças é da ordem de 66% e a FAB possui em esto
que cerca de 44 mil itens sobressalentes do Mirage,
que poderão ser usados no Kfir.

A pressão tem sido forte e contrária ao leasing
do Kfir, o que segundo fontes militares tem origem
nos lobbies praticados pelas empresas que partici
pam da licitação F-X, temerosas de que, com a con
tratação do jato israelense, o F-X possa ser anulado.
No entanto, na opinião do comandante Baptista, con
forme consta na sua nota de esclarecimento, uma coi
sa não interfere na outra. Na realidade, o Mirage
III/BR está no limite de sua vida útil e o Kfir possui ain
da 1.800 horas pela frente, enquanto um caça novo
tem vida útil estimada para no mínimo 20.000 horas
de vôo. Daí, a razão da contratação temporária do jato
israelense.

Se o Comando da Aeronáutica optasse em con-
tratar o leasing de um caça mais novo para preencher
a futura lacuna do Mirage, aí, sim, segundo a mesma
fonte consultada, o projeto F-X poderia ficar compro-
metido. Na hipótese de se eleger o leasing do Gripen,
F-16 ou a operação de recompra do Sukhoi, por
exemplo, como estas máquinas são equipamentos
que nunca foram usados no Brasil, os custos perti
nentes à sua operação seriam bem maiores e ainda
obrigaria a Força Aérea a dispor de tudo novo, desde
o ferramental, banco de testes e infra-estrutura, até o
treinamento das tripulações. E haveria a necessidade



• As negociações entre o Comando da Aeronáu
tica e a IAI são antigas e remontam a meses antes da
emissão do pedido de oferta para o F-X, em regime
de exclusividade, por atuação do representante da in-
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em apenas dois dias, mais de 2.000 acessos e origi- dústria israelense no Brasil. Nessas negociações não
nou dezenas de telefonemas e emails do público-Iei- foram analisadas outras propostas. Apenas nas reu-
tor. niões face-to-face do FX, em fevereiro e março de

(www.defesanet.com.br/noticia/fabgap) 2002, é que foi colocada a pergunta sobre a possibili-
Não foram poucas as pessoas que interpreta- dade de atendimento de eventual necessidade interi-

ram a matéria como manifestação favorável à contra- na. As respostas foram incluídas nas Ofertas Revisa-
tação do Kfir. Muitas outras classificaram-na de inte- das, entregues a Aeronáutica em 3 de maio de 2002.
ressante, oportuna, com tributo para o debate perti- • Segundo a análise feita pela própria Força Aé-
nente, principalmente em face da situação de incerte- rea, através do Comando Geral de Apoio, "já forçada
za do FX. Empresas com interesses no reaparelha- para justificar o leasing", seu custo seria superior ao
mento da FAB acharam o artigo tendencioso e critica- de operação dos Mirage 111, com base na média dos
ram a suposta posição do autor. Uma indústria, parti- últimos sete anos (diferença de + 10%, "considerada
cipante da licitação do FX, manifestou sua surpresa razoável" pela FAB. A experiência mostra que as ae-
com o conteúdo do artigo mas deixou claro que se ronaves não conseguirão voar o número de horas
acha capaz de suportar qualquer decisão que venha anuais considerado no cálculo, o que aumentará, na
a ser tomada, por achar legítimo o direito do Coman- prática, o custo por hora voada. Além disso, como os
do da Aeronáutica em decidir o que considerar mais Mirage bipostos terão de ser mantidos em operação
conveniente para o cotidiano operacional da FAB. para instrução - existem apenas Kfir monopostos -,

O assunto é mesmo complexo, polêmico, e para boa parte da estrutura logística dos Mirage continuará
muitos salta aos olhos. De qualquer modo, a chamada ativa e gerando despesas adicionais.
solução intermediária, que visa evitar o 'gap' entre a • Os recursos do orçamento do Comando da Ae-
desativação dos Mirage e a chegada dos FX, segue ronáutica foram reservados para o contrato do Kfir,
seu curso administrativo. Nesta semana, oficiais do por meio de estrangulamento do fluxo logístico das
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da aeronaves da FAB, inclusive do próprio Mirage 111,
Aeronáutica (DEPED) e representantes da empresa agravando ainda mais sua disponibilidade. Muitos dos
Israel Aircraft Industries (IAI), fabricante do Kfir, esta- itens bélicos em uso, ou em implantação, na FAB, po-
rão discutindo a conclusão (Termination) do contrato derão ser realmente usados (longe de cobrir todos),
de leasing da aeronave, com expectativa de aprontar mas apenas em operações defensivas e no Brasil. Os
o documento até dia 18 próximo (Dezembro), encer- aviões não serão adquiridos, apenas alugados, por
rando assim as negociações do processo para a deci- custo médio superior aquele que teria, por exemplo, a
são final. aquisição e modernização de F-5 adicionais. Vários

Defesanet volta ao assunto para publicar a opi- equipamentos de apoio no solo e de testes serão real-
nião dos que disseram haver informações e dados in- mente necessários e fazem parte do preço do pacote.
corretos ou duvidosos no artigo anterior e consideram • A comunalidade com o Mirage 111 (não maior
a contratação do Kfir no mínimo um negócio inade- que 25 a 30%) é concentrada essencialmente na cé-
quado, que causa danos aos interesses da indústria lula, na qual pouca manutenção deveria ser requerida
nacional, ao futuro do FX e à própria Força Aérea. Os no período planejado. O motor, de fabricação nor-
que defendem a negociação do jato israelense para a te-americana, o trem-de-pouso, o sistema aviônico,
FAB foram igualmente consultados e manifestaram desde rádios até radar, muito dos sistemas básicos
suas opiniões. Todos os contatos foram feitos entre os são diferentes e exigirão treinamento operacional e
dias 12 e 16 de dezembro. Será preservado o anoni- de manutenção. Os pilotos farão apenas o treinamen-
mato das fontes em razão da "alta sensibilidade do to de vôo nessa classe de aeronave nos Mirage 111 bi-
tema" e por motivos de caráter profissional e por com- postos; toda a adaptação aos sistemas de missão
promisso firmado anteriormente. Ainda esta semana, terá de ser feita em vôo solo, diretamente no Kfir, sem
Defesanet voltará aos temas Kfir e FX, em artigo do ao menos o apoio de um simulador.
mesmo autor. Eis o que foi apurado. • Não existiram requisitos, normalmente origina-

RAZÕES CONTRÁRIAS dos no Estado-Maior, para atender a essa suposta
necessidade. Teriam o Estado-Maior da Aeronáutica
e o Comando Geral do Ar simplesmente falhado em
suas atribuições? Também não houve processo de
análise comparativa e seleção (as negociações com a
IAI antecedem em vários meses a emissão do pedido
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de oferta para o FX BR), como usual na Força Aérea de apoio no solo e de teste, de bancos de manuten-
Brasileira nesses casos. ção e de peças, além do treinamento de pilotos e me-

• O processo sobre o leasing do Kfir, até depois cânicos, uma verdadeira implantação de aeronave
da metade de 2002, se desenrolou no âmbito do Co- para voar quatro anos. Nesse contexto, a comunalida-
mando Geral de Apoio, sem o suporte de análises de estrutural é irrelevante.
técnico-operacionais. Apenas depois da repercussão • O caráter temporário do leasing e a não interfe-
do anúncio da intenção de leasing, dentro e fora da rência com o FX BR são uma falácia; a vida útil de ca-
FAB, apressou-se o Comandante da Aeronáutica a ças ocidentais modernos costuma ser da ordem de
determinar o envolvimento do Departamento de Pes- 8.000 horas, por coincidência, o mesmo que estabe-
quisa e Desenvolvimento (DEPED) para gerar, a pos- lece o requisito para o FX. Com as 200 horas anuais
teriori, um pretenso embasamento para a decisão já por aeronave, consideradas na negociação, 1.800 ho-
tomada. A forte reação dos oficiais da Comissão do ras dariam para a FAB operá-Ias por nove anos...
Projeto Aeronave de Combate (COPAC), ciosos dos • Maior desrespeito pelos pilotos e engenheiros
processos estabelecidos ao longo de muitos anos de da FAB é distorcer e ignorar seu parecer técnico-ope-
trabalho, chegou à beira da insubordinação. A indica- racional em nome do espírito de corpo, tentando con-
ção dos pilotos para avaliar a aeronave valeu outra gregar a oficialidade em torno de um suposto ataque
disputa interna, devido ao vício do processo. externo, para a defesa de algo que a maioria percebe

• A equipe enviada a Israel encontrou aeronaves como prejudicial aos interesses da Força, visando
Kfir C-2, sem condições de vôo e mal conservadas, a sabe-se lá quais interesses.
serem modernizadas e revisadas no âmbito do con - • A alternativa de leasing de aeronaves usadas,
trato em questão, ou sei a, no preço do leasing se in- que tinha sido formalmente abandonada pela FAB, foi
c1ui a colocação das aeronaves em condições opera- defendida para cobrir a eventualidade de a aquisição
cionais, na configuração C-10, apesar de a FAB vir a do FXBR ser postergada por alguma razão.
usá-Ias por apenas quatro anos. A Força Aérea terá • A alternativa está se transformando justamen-
de pagar pelas revisões gerais de células e motores, te no motivo para se buscar tal postergação, com
substituição de todo o sistema aviônico, inclusive ra - base em uma desativação antecipada dos Mirage 111 e
dar, para pouco tempo depois devolver as aeronaves sob a alegação de que não interferiria com o FX BR. O
a Israel. cancelamento das compras de suprimentos para o

• O parecer da comissão que esteve em Israel suporte à operação dos Mirage 111 tem contribuído
foi contrário ao negócio, o que rendeu novo atrito, por para antecipar artificialmente sua desativação.
pressões visando a modificação do relatório da mis- • Existem condições favoráveis para a aquisição
são. O Estado-Maior da Aeronáutica reclamou por do FX BR, no âmbito do Programa de Reequipamento
não ter podido participar do processo e o Comando e como resultado do processo em curso. Todavia, não
Geral do Ar declarou-se contrário à operação. há qualquer garantia de continuidade dessas condi-

• O Mirage 111 realmente não possui (há muitos ções, diante das incertezas do quadro nacional. Pos-
anos) radar operacionalmente válido, mas a disponi- tergar a aquisição pode condenar a FAB a continuar
bilidade de 44% é, de fato, bastante alta para a reali- indefinidamente sem sua nova aeronave de superiori-
dade atual da Força Aérea, sucateada por longo pe- dade aérea.
ríodo de restrições e estrangulamento logístico. O • O Kfir C-lO não se enquadra no contexto de
próprio AMX já apresentou, recentemente, menos de compra de oportunidade porque esse modelo de
10% de disponibilidade. avião não existe. A FAB vai pagar para desenvolver a

• As doze aeronaves Kfir deverão ser entregues nova versão, uma solução que não passou pelo Esta-
ao longo de cerca de dez meses, sim, mas a partir do do-Maior e não foi estudada. A sistemática na FAB, de
oitavo mês de vigência do contrato. levantamento da necessidade operacional, elabora-

• O próprio Comandante da Aeronáutica tem pri- ção de requisitos, aprovação, abertura de licitação,
orizado o leasing do Kfir, em relação à decisão do FX análise das alternativas no mercado e discussão do
BR, chegando a afirmar que "o Kfir é o nosso FX". preço e do contrato, tudo isso foi dispensado em be-
Essa solução temporária pode deixar a FAB sem seu neficio do leasing do Kfir, projeto que não é da FAB
caça por mais vários anos. O único preço já discutido mas sim de uma única pessoa.
é para um eventual ano adicional de leasing. • As comparações de custos entre o leasing pre-

• Comando da Aeronáutica tem consciência de tendido e a simples continuidade da operação dos Mi-
que o contrato inclui o fornecimento de equipamentos rage, parte essencial da justificativa da proposta, ba-



CONTRAPOSiÇÃO

• Em caso de envolvimento do Brasil em conflito
internacional, os Kfir C-lO poderão ser empregados
até mesmo fora das fronteiras nacionais. Existe previ
são contratual nesse sentido, em documento anexo
ao contrato principal.

• Se existe comunicado oficial do Itamaraty, so
bre restrição de negócios na área de defesa com paí
ses envolvidos em conflito armado, como justificar en
tão o envolvimento da outra empresa israelense que
trabalha na modernização dos F-5.

• A comitiva de oficiais da Aeronáutica que este
ve em Israel, formada por engenheiros de ensaios e
pilotos, realmente não voou o C- 10, realizando seus
testes de vôo em modelo Kfir C-7.

• Equador possui 15 aviões Kfir (7 C-2 e 8 C-1 O).
Os aviões se encontram realmente fora de operação,
temporariamente, não por problemas técnicos de cé
lula mas por restrições de orçamento, o que impede a
compra de pára-quedas para os pilotos. A Força Aé
rea do Equador pretende regularizar a situação nos
próximos três meses, adquirindo equipamentos Mar
timBaker. Por problemas logísticos, o Jaguar, da FAE,
será retirado do serviço e o Kfir passará a ser sua ae
ronave padrão, baseada na Base Aérea de Taura, em
Guayaquil.
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seiam-se em premissas falsas. Há que se levar em • Na Força Aérea do Equador, que usa o Kfir,
conta, inclusive, a progressiva desativação dos Mira- três aeronaves c-Ia estão groundeadas há dois anos,
ge, com a conseqüente diminuição do custo operacio- por problemas de obsolescência de célula (fendas es-
nal, pelo cancelamento de operações de manutenção truturais).
de componentes e pela redução de estoques. • Existe um comunicado do Ministério das Rela-

• A FAB seria responsável pela manutenção, no ções Exteriores ao Ministério da Defesa, não reco-
primeiro nível e em parte do segundo nível, dos Kfir, mendando a compra de materiais de defesa de paí-
além de continuar responsável pela manutenção dos ses em guerra.
Mirage 111 bipostos, nos três níveis. Esses custos de- • O leasing do Kfir não pode ser considerado
vem ser considerados em adição aqueles do leasing. como um "projeto logístico". Para isso, ele deveria já

• Haveria restrições quanto ao emprego sobera- estar voando na FAB, como o C-130, por exemplo,
no das aeronaves pelo Brasil, impostas por Israel este, sim, considerado como projeto logístico. A co-
(apenas defesa aérea, patrulha e treinamento, dentro munalidade também não existe, pois o Kfir c-Ia terá
do território brasileiro; proibição de uso em missões tudo novo, desde nariz, trem-de-pouso, cockpit, radar,
ofensivas). E relevante sublinhar que os motores, célula modificada e motor maior, até as entradas de
além de outros itens importantes, são norte-america- ar. Existe comunalidade só em nível de gaxeta, para-
nos (GE J-79). fusos, porcas e pequenos equipamentos.

• Embora mais novas e com equipamentos mais • No Comando da Aeronáutica, a solução do Kfir
atualizados que os Mirage 111, o Kfir C-10 é também está sendo discutida em contexto de reeleição. As
uma aeronave obsoleta, com produção desativada há pessoas estão tomando posições favoráveis ao lea-
bastante tempo. sing do Kfir para não serem vetadas ou terem seu

• O leasing começaria, como de praxe, a ser nome vetado para certas funções e cargos. Uma coi-
pago desde o primeiro ano e consumiria, no total, cer- sa é agora, outra coisa é depois. Existe esse açoda-
ca de 13% do valor do orçamento previsto para o FX. mento, para se fazer as coisas antes do final do ano,
No caso da compra de aviões FX novos, não haveria porque todos sabem que depois as opiniões mudam.
desembolso nos primeiros anos, pelas condições de
financiamento oferecidas.

• Qualquer necessidade de integração de novos
armamentos, ou sensores, como no caso dos arma
mentos já existentes no acervo da FAB, esbarraria no
aspecto do custo-eficácia, já que seriam poucas aero
naves, fora de linha, com apenas 4 anos de operação
prevista.

• Caso uma solução temporária viesse a se
mostrar realmente necessária, o cronograma do pro
grama de modernização das aeronaves F-5 da FAB,
já contratado e em curso, indica que as primeiras ae
ronaves modernizadas, na configuração F-5BR, po
deriam iniciar a operação na Base Aérea de Anápolis
no mesmo prazo dos Kfir C-lO. Uma solução que com
binasse a otimização da logística dos Mirage com o
uso dos F-5 modernizados seria mais barata, de me
nor risco, e evitaria a implantação logística de uma
nova aeronave no acervo da FAB.

• O sentimento dos pilotos da FAIB em relação
ao Kfir é de rejeição, porque o avião não é uma solu
ção, é um problema. A solução para os Mirage IIIIBR é
o FX. Se a FAB tiver que esperar mais pelo FX, existe
a solução intermediária do F-5, que será entregue an
tes da desativação do Mirage, vai estar nos esqua
drões de Santa Cruz, Fortaleza e Porto Alegre e po
derá estar também em Anápolis.



Brasilia - DF, 10 de dezembro de 2002
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• O modelo C-2 é compatível com o Mirage 111. O O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
radar do Mirage IIIBR é um modelo dos anos 60 - Presidência faz um apelo aos Srs. Parlamentares que
Cyrano-2; quando funciona tem menos de 10 milhas se encontram nas diversas dependências desta Casa
de alcance e quanto mais abre seu ângulo, perde para que venham ao plenário.
mais distância de alcance. O radar do C- 10 é moder- Já alcançamos o quorum. O painel mostra que
no, modelo Elta 2032, terá quatro modos, com alcan- 307 Deputados votaram, e ainda há o Deputado Sau-
ce para 40 milhas. lo Coelho, cujo nome não se encontrava no painel e

• Por contrato, a FAB está se protegendo de acabou de votar. Precisamos de um número de segu-
qualquer eventual risco ligado a operação do Kfir, in- rança. Por isso, é necessário que os demais Srs. Par-
c1usive em termos de disponibilidade garantida para o lamentares que estão na Casa venham ao plenário.
C-lO. O contrato de leasing prevê inclusive o forneci- Teremos paciência suficiente para esperar.
mento de simuladores. A assessoria da Mesa me informa que há 385

• Realmente os modelos Kfir C-7 serão transfor- Parlamentares presentes na Casa. Fazemos um ape-
mados em modelos C- 10 pela IAI, com prazo final de lo para que os Srs. Parlamentares venham votar, avi-
entrega previsto para 10 meses. o e-lo não está obso- sando a todos que esta matéria implica efeitos admi-
leto e tem 1.200 horas de vôo acumuladas de um total nistrativos.
de 8 mil horas. O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,

A proposta inicial da IAI ao Comando da Aero- peço a palavra pela ordem.
náutica era para o leasing de Kfir modelo C-2, que O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
possui telêmetro e não tem sistema para ~eaba~t~c~- V.Exa. a palavra.
mento aéreo. Ne~te caso, o preço d~ lea~lng cairia a O SR. CORIOLANO SALES (PMDB _ BA. Pela
metade em rel~çao ao C-lO. A FAB ~ao qUIs o C-2, por ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, re-
se tratar_de aVlao.semelhante ao.Mlrage 111. Os C-2 fo- cebi do Presidente da CODEVASF ofício solicitando
ram entao negociados com o_Sn ,Lanka. nossas providências junto ao Ministro da Integração

Nota do autor: Na manha e a tarde ode, ontem, 16 Nacional, Luciano Barbosa, no sentido de que sejam
de d~zem~ro, o Comandant~ da Aer?nautl~a, tenen- efetuados os pagamentos das emendas parlamenta-
te-bngadelro Carlos de AI~eld~ Baptista, f?' procura- res relativas aos restos a pagar de 2001. Peço a
do, por telefone, por ,ter Sido cltad~ no artigo ~ para V.Exa. que intervenha junto ao Ministro, para que se-
que pudesse se manifestar a respeito. Um assistente jam efetuados esses pagamentos.
do Comandante in!ormou: no primei~~ telefonema, O Presidente da CODEVASF informa que até
que naquela ma~ha. havena ~ma r~unlao ~o Alto C?- agora não foram pagas tais emendas, além de ainda
man?~ da ~eron~~tlca e o ?ngadelro Baptista estana estarem sendo executados os demais projetos e ativi-
presidindo a reun.lao. ?asslst.ente prometeu falar com dades or amentárias e o programa estratégico para
ele e retornar a hgaçao. No fim da tarde, ono.vo telefo- 2002. ç
nema foi dado para o Comando da Aeronautlca. Outro . f' h ' - d
assessor informou que o Comandante Baptísta se en- V E Fa~e~ c~m ~~e es~e ~I~IO c ~gueDas ~a~s e
contrava, naquele instante, conduzindo a cerimônia .' xa., oJe resl ente a amara os .e~u a os, a
de passagem da chefia do Estado-Maior da Aeronáu- f'~ de que, repr~s~ntando esta Casa, sohcl~e ao Pre-
tica na Base Aérea de Brasília. O espaço para o Co- sldente 9a Repubhca que se .efetue o devoldo paga-
ma~dantemanifestar-se estará aberto em Defesanet, mento. E um

d
a ve

o
rg
1

0n_ha na
t
~Ionall que atte agora

t
o

. I d . Orçamento e 20 nao es eJa P enamen e execu a-
se assim e e o eseJar. I o . d' 'd d I

Defesannet- recomendamos a leitura dos arti- do, com restos a pa~~. dSSO e uf~~ In IgnAI a. e
d
· t

d t Peço a transcnçao este o ICIO nos nals es a
gos o au or . . d f t R 't_ FAB Casa, para que flqu.e registra o o a o. . e?1 o: vou r~-

1 U~ caç~ para a _ '? meter cópia do ofíCIO a V.Exa., n~ condlçao ~e:r~sl-
2 - Afinai As For~a.s Armadas ~ao o que. dente desta Casa, para a adoça0 das providencias

www.defesanet.com.br/notlcla/tdfa Tambem a entre- necessárias.
vista do brigadeiro Baptista a Defesanet em março de
2001

www.defesanet.com.br/noticia/baptista
Para outros artigos sobre o Programa FX e tam

bém dos leasing veja a coletânea www.defesa
net.com.br/noticialfxartigos

._------_.._-_._..
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A Sua Excelência o Senhor
Luciano Barbosa
Ministro de Estado da Integração Nacional
Brasília - DF

Senhor Ministro,
Refiro-me à INFORMAÇÃO/SPOAlJSECEXJMI

N° 715/12002, de 5 de dezembro de 2002. enviada a
esta Empresa por meio do OFICIO W 665/MI, de
611212002, ANEXO 1, pem informar a Vossa Excelên
cia que além da necessidade dos recursos demons
trada no OF/PRlGB/N° 675. de 28/11/2002, ANEXO
B, a CODEVASF encontra-se com um eridtvidamento
liquidado no montante de R$ 44.326.459,25, assim
distgibuido:

Emendas Parlamentares RESTOS A
PAGAR/2001 - ANEXO 11 R$ 23.289.262,43

Demais Projetos/atividades - Orçamento/2002
RS 12.790.403.21

Programa Estratégica - Orçamento/2002 -
ANEXO IV R$ 8,246.793.81

Isso posto solicito a Vossa Excelência sejam
:ransferidos os recursos necessários ao pagamento
dessa dívida e pnncipaíment- aquela decorrente da
execução de dotação de Emendas Parlamentares, no
valor de R$ 23.289.262,43, cujos empenhos foram
inscrtos em "RESTOS A PAGAR/2ool".

Atenciosamente, - Airson Bezerra Lócio" Pre
sidnte.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do Partido dos Trabalhadores orienta que se vote fa
voravelmente à TIP.

Fui Vereador de minha cidade, Dourados, e à
época questionei a Taxa de Iluminação Pública, uma
vez que não havia pressuposto constitucional para
sua cobrança.

No momento em que a Casa toma a decisão de
transferir às Câmaras de Vereadores a decisão de co
brar ou não essa taxa, divulgo minha posição contrá
ria à matéria. Mas, por questão de fidelidade partidá
ria e por defender sempre o que é homologado na
bancada do Partido dos Trabalhadores, votarei "sim".
Repito: o voto "sim" deve-se à minha fidelidade parti
dária e ao meu respeito à decisão da bancada do Par
tido dos Trabalhadores.

A Prefeitura da minha cidade é administrada
pelo PT, e o Prefeito conversou comigo sobre essa
questão. Estou deixando muito claro que votarei "sim"
em função da decisão da bancada do meu partido, o
PT. Se tivesse outra oportunidade, votaria contraria
mente à matéria. Voto "sim" em respeito ao meu parti
do.

Deixo claro a esta Casa e a todo o Brasil minha
posição em relação à TIP.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CRESCÊNCIO PEREIRA JR. - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CRESCÊNCIO PEREIRA JR. (PFL - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ouvi atentamente a exposição
do Vice-Líder do PFL sobre a questão do salário míni
mo durante reunião da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização. Na ocasião, foi
discutida a possibilidade de se aumentar o salário mí
nimo para 240 reais.

Aproveito a oportunidade para desmistificar a
idéia dominante no País de que o aumento do salário
mínimo acarretará grandes prejuízos à Previdência
Social. Na quinta-feira da semana passada, em au
diência pública realizada na Comissão de Seguridade
e Família com auditores do INSS, provamos que o au
mento do salário mínimo não é capaz de causar qual
quer prejuízo à Previdência Social.

O rombo da Previdência Social, bastante di
vulgado pelo Governo nos quatro cantos deste
País, é devido à própria ação governamental, que
não repassa verbas e contribuições sociais ao Mi
nistério da Previdência. Refiro-me aos recursos
oriundos da COFINS, da CSLL, do PIS/PASEP e
outros. Ou seja, o desfalque na Previdência Social
ocorreu exclusivamente por causa do Governo Fe
deral, que não repassou à Previdência as contribu
ições sociais devidas.

Garanto a V.Exas. que o aumento do salário mí
nimo dos trabalhadores de nosso País não causará
qualquer déficit na Previdência, conforme vem sendo
anunciado pelo próprio Governo nos jornais e televi
sões. E volto a dizer que esse déficit ocorre por culpa
do Governo Federal, que não repassa as contribui
ções sociais ao Ministério da Previdência, para que
possa realizar trabalho responsável em benefício da
população.



O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Agrade
ço a V.Exa. a manifestação, Deputado Gerson Peres,
que recebo com muita alegria.

O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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Quero assegurar, ao final desta intervenção, culos também sobe por causa do aumento nos com-
que a Previdência Social tem condições de se auto- bustíveis. Do mesmo modo, a tarifa de luz e o gás de
manter, desde que lhe sejam repassadas as contribu- cozinha, que perturba o orçamento doméstico das fa-
ições sociais asseguradas pelo art. 195 da Constitui- mílias.
ção Federal. Então, cabe ao novo Governo social do Enfim, S.Exa. se esqueceu desse ponto funda-
PT, que se implantará a partir do próximo ano, lutar mental. Espero que o Dr. Pallocci, nosso brilhante co-
para que seja cumprida a Constituição. lega nesta Casa, traga bons resultados para a tran-

Reitero que nós, do PFL, estaremos lutando qüilidade dos orçamentos, sobretudo o doméstico, e
para que se transfiram ao Ministério da Previdência para o bem das famílias brasileiras, perturbadas com
Social as contribuições sociais determinadas em nos-

o excesso de tributos e com os aumentos constantes.
sa Carta Magna.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Lembro ao Dr. Palocci que deve dar atenção es-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ A pecial ao problema das tarifas públicas, fatores pre-

Presidência reitera aos Srs. Parlamentares que, daqui ponderantes na inflação. Lembro também a S.Exa.
a poucos minutos, esta votação nominal se encerrará. que há necessidade de controle e fiscalização perma-
A ausência dos Deputados terá efeitos nentes sobre o cálculo dessas tarifas. As planilhas de-
administrativos. vem ser mais transparentes, para que a população

Convoco os Srs. Parlamentares para se fazerem conheça as fórmulas matemáticas que fornecem os
presentes neste plenário, para votarem matéria de índices de aumento das tarifas.
interesse de todos os Municípios brasileiros. Vou esperar mais um pouco para ver o que

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço acontece, mesmo porque o que S.Exa. disse hoje nas
a palavra pela ordem. entrevistas foi prudente. O Governo do Presidente

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem Lula forma-se sob a égide da coalizão administrativa
V.Exa. a palavra. e, dentro dele, há uma série heterogênea de produtos

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or- humanos e de idéias diferentes. Espero que essa he-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero terogeneidade não leve aos fracassos administrativos
fazer ligeira apreciação sobre entrevista dada hoje que a história nos tem mostrado, e, conseqüentemen-
pelo nosso ex-companheiro Antonio Palocci, indicado te, à desmoralização do Governo.
pelo Presidente Lula para Ministro da Fazenda.

Espero que essa coalizão democrática, muito
S.Exa. sempre se revelou, em todas as passa- bem-feita e prudentemente traçada, possa trazer, no

gens que tivemos no Congresso Nacional, excelente futuro, bons resultados ao povo brasileiro. É a minha
contribuidor de sugestões para a boa legislação tribu-
tária. Fui seu companheiro na Comissão de Tributa- esperança em relação à montagem do novo Governo.
ção, que tratava da reforma tributária para o Brasil, Que essa coalizão seja duradoura e traga resultados
sob a Presidência do Governador eleito do Rio Gran- positivos. Se forem negativos, estarão desmoraliza-
de do Sul, Germano Rigotto. dos o Governo e os Ministérios e, conseqüentemente,

Fiquei um pouco confuso quando S.Exa. atribuiu estará implantada a crise.
a inflação no Brasil apenas a fatores externos. Que fi- Sr. Presidente, quero cumprimentar V.Exa e dei-
que registrado nos Anais desta Casa que, hoje, a cau- xar-Ihe um abraço afetuoso. Desejo que, nessa curta
sa fundamental da inflação são as ações internas do permanência na Presidência da Casa, V.Exa. consiga
Governo, ao criar as agências de energia e de teleco- transferir-nos o bom procedimento, a correta posição
municações e ao privatizar as estatais, ao tempo em política e a competência que sempre manifestou na
que ordenou juridicamente suas normas. Ou o Gover- vida pública.
no se esquece do que está escrito ou concorda em
que essas agências violentem as formulações dos Muito obrigado a V.Exa. por ouvir-me com aten-
aumentos que se concretizam nas tarifas públicas. ção.

O fator interno das tarifas públicas é a causa ba
silar da inflação. A energia sobe porque o combustível
sobe. Quando o preço da gasolina, do óleo diesel ou
do gás sobe, não escapa um produto sequer do refle
xo imediato na ascensão dos preços. O preço dos veí-
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o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (PTB - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a Liderança de meu par
tido.

O SR. NELO RODOLFO (PMDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação de
meu partido.

O SR. DR. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
deixar registrada minha posição com relação à TIP:
sou contra mais essa taxa que será cobrada da popu
lação brasileira.

O IPTU já engloba essa taxa e pode ser cobrado
pelas Prefeituras. A aprovação da TIP dará oportuni
dade às Prefeituras de cobrar taxas, como estão co
brando, em locais onde não existe iluminação pública.

Quero deixar registrada minha posição contrária
à matéria. Voto contra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, solicito a V.Exa. informações a respeito da grave si
tuação que vêm enfrentando, nessas últimas sema
nas, os trabalhadores que prestam serviços terceiri
zados à Casa.

Temos conhecimento de que os responsáveis
pela empresa contratada deixaram de honrar seus
compromissos com os funcionários. Há dois meses,
esses trabalhadores não recebem seus salários. Na
semana passada, estive em contato com o Dire
tor-Gerai da Casa e fui informada de que se estava
procurando uma saída para atenuar a insuportável si
tuação das famílias que vivem desses salários, pelo
menos para diminuir o impacto e o sofrimento que es
ses trabalhadores vêm experimentando.

Peço a V.Exa. informações sobre como essa
questão está sendo tratada. Se não houver uma solu
ção administrativa, lanço um apelo a todos os Srs.
Parlamentares para que façamos uma contribuição
voluntária, pelo menos para repor um pouco do que
os trabalhadores estão deixando de receber.

É impossível continuar a sentir o constrangi
mento de usar os serviços que esses funcionários
nos prestam e, ao mesmo tempo, sentir o sofrimento,
a angústia e a insegurança que transmitem, por não
saberem sequer qual vai ser a solução para seu pro
blema a curtíssimo prazo. Essas famílias não têm re
servas e não têm como suprir suas necessidades bá
sicas, haja vista que estão sem receber seus salários
há cerca de dois meses.

Reitero o apelo para que nos coloquemos à dis
posição da Direção da Casa para que também possa
mos contribuir, na medida das nossas possibilidades,
para atenuar o sofrimento desses trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Deputa
da Luiza Erundina, essa é também nossa preocupa
ção.

Marquei reunião com o Diretor-Geral da Casa,
Dr. Sérgio Sampaio, para estudarmos qual a melhor
solução para os trabalhadores que estão sem receber
seus salários. VExa. fique tranqüila, pois a Mesa vai
procurar uma solução para o problema.

Agradeço a V.Exa., em nome de todos os traba
lhadores que prestam serviços terceirizados nesta
Casa, a preocupação demonstrada.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, se
V.Exa. me permite, quero acrescentar que, em outra
situação semelhante, VExa. foi muito ágil e encontrou
solução administrativa adequada.

Estou confiante de que VExa., na Presidência
desta Casa, vai encontrar, junto com o Diretor-Geral,
que também se mostrou bastante sensível e preocu
pado com o problema, urna solução imediata para a
situação dramática que vivem os trabalhadores terce
irizados desta Casa.

Agradeço a V.Exa. a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Agrade

ço novamente a V.Exa. a preocupação e peço a Deus
que encontremos essa solução.

O SR. JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Efraim Morais, Senador eleito pela Paraíba, quero,
em primeiro lugar, cumprimentar V. Exa. em nome de
seus amigos Deputados e Senadores tocantinenses,
e dizer que a ascensão de V.Exa. à Presidência da
Câmara dos Deputados, embora por curto período,
engrandece esta Casa e a Paraíba. Sentimo-nos or
gulhosos em tê-lo como amigo.
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Quero também registrar meu voto favorável à chel Temer, somos testemunhas de que a vocação de
matéria. Os Prefeitos dos mais de 5.600 municípios VExa. está sendo consagrada por meio do apoio e da
brasileiros aguardavam com ansiedade este momen- solidariedade do povo paraibano. É a velha tradição
to, pois a situação dos Municípios, principalmente os paraibana encarnada na juventude de VExa, embora
do interior do País, é muito difícil. Os Prefeitos estão mascarada por esses cabelos brancos que signifi-
de pires na mão, em um momento de muita dificulda- cam, mais do que tudo, seu exemplar comportamento
de financeira. na condução dos problemas partidários, sobretudo a

A aprovação da Taxa de Iluminação Pública, constante afirmação de que a política também faz
com certeza, melhorará a situação também da popu- mágica quando as paralelas convergem, conforme
lação, porque em muitas cidades nem iluminação se tem sido demonstrado por V.Exa. na vida pública.
tem, em virtude das dificuldades financeiras. Sr. Presidente, obrigado por me conceder esta

Quero deixar registrado meu voto favorável à oportunidade para saudar o Deputado Aécio Neves.
matéria. Já fui Prefeito de uma cidade do interior e sei Ficam também os cumprimentos a VExa., na agonia
o quanto é difícil o cargo e quantas dificuldades pas- da Legislatura daquele que foi seu companheiro por
sam os Municípios. quatro anos na direção desta Casa.

Sr. Presidente, V.Exa. vai para o Senado Federal O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
a partir ~e 1

0
de f~vere~ro,assim como eu, e va~os ter Presidência convoca os Srs. Parlamentares para vo-

de co~tlnuar.a ?IS?~tlr o novo pacto federatiVo e a tar e anuncia que, dentro de poucos minutos, estará
questao da dlstnbUlçao de renda, sobretudo a arreca- encerrando a votação da proposta de emenda à
dação que irá para os Municípios e para os Estados e Constituição.
a que ficará para a União. Precisamos reforçar os Mu- A • • • ,

nicípios, porque é lá que a população vive. É muito im- . A aus~~cla ?OS Srs. Parlamentares Implicara
portante que encontremos uma solução para que a efeitos administrativos.
vida da população e a arrecadação dos Municípios O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
melhorem. palavra pela ordem.

Portanto, fica registrado o meu voto favorável à O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
matéria. Peço aos companheiros Deputados que VExa. a palavra.
compareçam ao plenário, para que possamos termi- O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
nar esta votação tão importante para os Municípios Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
brasileiros e para a vida das pequenas cidades. Deputados, as péssimas condições de tráfego na

O SR. PEDRO IRUJO - Sr. Presidente, peço a BR-381, ligando Belo Horizonte ao Leste de Minas e
palavra pela ordem. com acesso ao litoral do Espírito Santo, vêm sendo

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem denunciadas por este Deputado há muito tempo, sem
VExa. a palavra. que as autoridades se dispusessem a encontrar as

O SR. PEDRO IRUJO (PFL - BA. Pela ordem. soluções reclamadas pela população.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Nesta segunda-feira, 16 de dezembro, em meio
anterior, votei de acordo com o partido. ao temporal que atinge todo o Estado de Minas, foi

O SR. NELSON TRAD - Sr. Presidente, peço a aberta uma cratera de cerca de dez metros de com-
palavra pela ordem. primento na estrada, nas proximidades do Município

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem de Ravena, no sentido Belo Horizonte - João Monle-
VExa. a palavra. vade. A situação tornou-se dramática, pois, com as

O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Pela ordem. fortes chuvas, o terreno que sustentava o acostamen-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ex-Presi- to da pista cedeu, interrompendo parte da rodovia
dente desta Casa, Deputado Aécio Neves, coordena- que é considerada uma das mais importantes de Mi-
rá o Governo de Minas Gerais, Estado de grandes tra- nas Gerais.
dições, no período de transição. A Polícia Rodoviária Federal ainda não descar-

Ao mesmo tempo em que reverencio o Deputa- tou a possibilidade de interditar completamente a es-
do Aécio Neves, manifesto minha alegria pela presen- trada, se as chuvas persistirem com tanta intensida-
ça de V.Exa. na Presidência desta Casa. Nós, que de, o que pode representar sérios prejuízos às popu-
convivemos por quatro períodos na direção da Câma- lações da região metalúrgica, que abrange Suaçuí, o
ra dos Deputados, sob a presidência do Deputado Mi- Vale do Aço e o Vale do Rio Doce.

---.._--,------
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Vale dizer que os prejuízos provocados pela ero- nham sido duplicadas ou tenham projetos técnicos
são na BR-381 vão além daqueles relacionados ao em estudo. Apesar de ser da maior relevância para
trânsito. O desmoronamento da pista também pode baratear o Custo Brasil, o trecho Belo Horizonte-Go-
atingir as linhas de cabo óptico, provocando um co- vernador Valadares está esquecido há anos. Por isso,
lapso no sistema de telefonia em cidades próximas. nesta oportunidade em que se debate o relatório final

De Belo Horizonte ao Vale do Aço, a rodovia é do Orçamento do ano que vem, estamos tentando ob-
conhecida como importante corredor para escoa- ter os recursos necessários para essa duplicação.
mento da produção mineira de siderurgia, agropecuá- Muito obrigado.
ria, industrial, comercial e transporte de passageiros Sr. Presidente, peço a divulgação do meu pro-
para regiões populosas. De outro lado, devido ao nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa e
abandono e às péssimas condições de tráfego, a no programa A Voz do Brasil.
BR-381 também é chamada de estrada da morte, ta- Era o que tinha a dizer.
manha a quantidade de acidentes com vítimas fatais O SR. BETO ALBUQUERQUE _ Sr. Presidente,
registradas nas suas curvas sinuosas e pistas danifi-
cadas. peço a palavra pela ordem.

Como usuário regular da BR-381 naquele tre- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
cho, posso testemunhar - e na tribuna desta Casa ve- V. Exa. a palavra.
nho sempre denunciando - a precariedade da estra- O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB -
da e os sérios riscos de acidentes que diariamente RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
enfrentam os motoristas. dente, registro o lamento do Partido Socialista Brasi-

Da mesma forma, os motoristas profissionais de leiro - e certamente do País - pela morte do jurista
ônibus e caminhões que utilizam aquele trecho da ro- Evandro Lins e Silva, cuja trajetória foi marcada pela
dovia para trabalhar já haviam alertado para os riscos incessante defesa da honra do cidadão e pelo respei-
de a pista vir a ceder, mas os técnicos do Departa- to à Justiça acima de tudo.
mento Nacional de Infra-estrutura de Transportes não Membro da Academia Brasileira de Letras,
tomaram qualquer providência. Evandro Lins e Silva morreu aos 90 anos, vítima de

No Brasil há uma tendência, infelizmente refor- traumatismo craniano, após o infeliz episódio da que-
çada pela inoperância do Governo atual, de as autori- da em aeroporto do Rio de Janeiro, que o deixara em
dades agirem somente depois de a tragédia aconte- coma desde quinta-feira.
cer. Em outras palavras, no dito popular, só depois da Evandro Lins e Silva nasceu no dia 18 de janeiro
porta arrombada é que se coloca o cadeado. de 1912, em Parnaíba, Piauí. Estudou no Maranhão,

A duplicação da BR-381 torna-se, a cada ano em Pernambuco e, por fim, no Rio, onde foi aluno do
que passa, uma obra essencial para a economia mi- Colégio Pedro 11. Formou-se em Direito em 1932, pela
neira e também para salvar vidas. Ela significa gerar Faculdade Nacional de Direito. Foi companheiro e
desenvolvimento, empregos e prosperidade. Por isso, fundador do Partido Socialista Brasileiro - PSB, o
não nos cansamos de tentar sensibilizar as autorida- qual reorganizou em 1946.
des governamentais para a necessidade de viabilizar Foi como jornalista que começou a freqüentar o
os recursos necessários para o atendimento desse fórum. Era repórter do Diário de Notícias e cobriu os
pleito histórico. Caso contrário, poderemos assistir, julgamentos de Idelfonso Simões Lopes, que matara
daqui a alguns dias, à triste tragédia anunciada na o Deputado Sousa Filho dentro desta Casa, e de SíI-
BR-381. via Serafim Thibau, que assassinara Roberto Rodri-

Sr. Presidente, peço às autoridades que tomem gues, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues, na re-
as devidas providências em relação a essa rodovia e, dação do jornal A Crítica.
ao mesmo tempo, reforço a necessidade de aprova- O companheiro Evandro Lins e Silva defendeu
ção do destaque que apresentei à Comissão Mista de cerca de 2 mil presos políticos, desde que foi criado o
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que via- Tribunal de Segurança Nacional em 1936, para julgar
biliza em torno de 5 bilhões de reais para a realização envolvidos na Intentona Comunista do ano anterior.
do projeto técnico de duplicação do trecho Belo Hori- Foi Chefe da Casa Civil, Procurador-Geral da
zonte-Governador Valadares, compreendido no Cor- República e Ministro das Relações Exteriores do Go-
redor Leste do Programa Avança, Brasil. verno João Goulart. Em setembro de 1963, tornou

A BR-381 continua com o traçado de 38 anos posse como Ministro do Supremo Trt>unal Federal,
atrás, embora tantas outras estradas federais já te- mas foi aposentado compulsoriamente em janeiro de
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1969, por força do Ato Institucional n° 5. Em 1992, foi Em nome do PFL, portanto, encaminho à família
peça fundamental no processo de impeachment, que do ilustre homem público e grande jurista Evandro
varreu da história deste País a figura de Fernando Lins e Silva as mais sentidas condolências pelo seu
Collor, movido pela Associação Brasileira de Impren- falecimento.
sa - ABI e pela Ordem dos Advogados do Brasil - O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A
OAB. Presidência vai encerrar a votação.

Evandro Lins e Silva nunca se afastou do seu O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a
povo e das suas nobres causas. Por isso, quero regis- palavra pela ordem.
trar com pesar, em nome dos socialistas, dos homens O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem
de bem e daqueles que defendem a democracia, o fa- VExa. a palavra.

lecimento do jurista e sempre companheiro Evandro O SR. MARÇAL FILHO (PMDB _ MS. Pela or-
Lins e Silva.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
O SR. DJALMA PAES - Sr. Presidente, peço a Srs. Deputados, venho à tribuna nesta tarde, parabe-

palavra pela ordem. nizar o Município de Nova Andradina, que, no próximo
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem dia 20, completa 44 anos de emancipação políti-

VExa. a palavra. co-partidária.

O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Pela O Município de Nova Andradina é reconhecido
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na no Estado de Mato Grosso do Sul pela sua pecuária,
votação anterior, votei com o PSB. sendo o sétimo colocado em produção de leite no

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, País. Com uma população de mais de 35 mil habitan-
peço a palavra pela ordem. tes, Nova Andradina vem crescendo e se desenvol

vendo a olhos vistos, chegando a marcar quase 10%
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem de taxa de crescimento anual. Destaca-se ainda esse

VExa. a palavra. Município pelo desenvolvimento do esporte, cultura e
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela lazer; com exposições de artes plásticas, teatro, músi-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em ca, dança, além de torneios e competições locais.
nome do Partido da Frente Liberal, quero render as Ao longo de minha atuação nesta Casa, como
mais justas homenagens póstumas que se possa Parlamentar eleito pelo Estado de Mato Grosso do
prestar à figura do Dr. Evandro Lins e Silva, homem Sul, tive a oportunidade de acompanhar de perto o
que marcou profundamente a vida jurídica do Brasil. progresso de Nova Andradina e pude colaborar com o
Ele foi o maior jurista do Brasil no século passado. Município, inserindo emendas ao Orçamento Geral

Evandro Lins e Silva nasceu em Parnaíba, Pia- da União em seu benefício durante os dois mandatos
uí, e até os 15 anos estudou em Recife, no Colégio em que aqui estou.
Pernambucano. Na sua humildade, dizia que o pouco Os recursos destinados ao Município somam
que sabia devia ao Colégio Pernambucano, onde ha- mais de R$ 655.000,00 e possibilitaram a realização
via professores de alta qualidade. de obras em diversas áreas, como assistência social,

Foi jurista, advogado, Procurador da República, infra-estrutura urbana e saúde, para a qual, no último
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Mi- dia 13 deste mês, foram liberados R$ 125.000,00 re-
nistro do Supremo Tribunal Federal e Ministro das Re- ferentes à parcela do convênio celebrado entre a Pre-
lações Exteriores, e, em todos os cargos que ocupou, feitura e o Ministério da Saúde, com vistas à conclu-
Evandro Lins e Silva sempre se comportou com digni- são do hospital regional.
dade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diante

Foi o PFL, Sr. Presidente, o partido que liderou a de tantas conquistas e realizações, devo reconhecer
votação para a escolha de Evandro Lins e Silva como o trabalho que vem sendo feito ali e dizer que os cida-
membro do Conselho da República, coroando sua dãos de Nova Andradina são os principais responsá-
carreira, aos 90 anos de idade. veis pelo sucesso desse progressista Município e,

Depois de tomar posse em Brasília, Evandro vi- portanto, os reais merecedores de minhas congratu-
ajou para o Rio de Janeiro. Ao pegar um táxi no aero- lações.
porto, caiu e bateu a cabeça. A queda provocou-lhe o Parabéns, Nova Andradina!
traumatismo craniano que o levou à morte no dia de Também está de parabéns o Município de Dou-
ontem. rados, onde resido e que, com muito orgulho, repre-



Sr. Presidente, encerro dirigindo um apelo aos
Srs. Deputados para que, mais uma vez, dêem exem
plo e aprovem essa importante matéria para os Muni
cípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está
encerrada a votação.

Esta Presidência vai anunciar o resultado:
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sento nesta Casa. Durados comemorará o seu 67° Perda de receita e aumento de despesa é o que vem
aniversário de emancipação político-administrativa acontecendo nos Municípios.
no mesmo dia 20 de dezembro. Quando Prefeito, não tive essa dificuldade por-

Aproveito ainda a oportunidade, Sr. Presidente, que, durante quatro anos, consegui cobrar a Taxa de
para lembrar aos Srs. Deputados que, após esta vota- Iluminação Pública. Atualmente, a luta dos Srs. Prefei-
ção, teremos o segundo turno da votação da Taxa de tos é exatamente no sentido de tentar colocar em or-
Iluminação Pública. dem as finanças de suas cidades. Essa situação, das

Muito obrigado. mais desagradáveis, bem sabemos, ocorre em todo o
O SR. ZÉ íNDIO- Sr. Presidente, peço a palavra Brasil, e não pode continuar.

pela ordem. Os Prefeitos não têm mais condições de manter
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem as contas do Município, especialmente no que diz

VExa. a palavra. respeito ao recolhimento daquilo que lhe é devido. A
O SR. ZÉ íNDIO (PMDB-SP. Pela ordem. Sem Casa, mais uma vez dando exemplo para o País, en-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação controu uma saída para o problema.
anterior, votei com a bancada. Quando votamos a matéria pela primeira vez,

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a estava eu na Liderança da bancada do PPS e defendi
palavra pela ordem. essa cobrança, por saber das dificuldades por que

O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Tem passam as nossas cidades. Pois bem. Já estamos no
VExa. a palavra. segundo ano da mesma discussão. No Senado não

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem. houve quorum legal para que essa taxa fosse definiti-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não seria o vamente incorporada como receita dos Municípios.
caso de esperarmos mais cinco Deputados para Retomando do ponto zero, o Senado a aprovou e,
assegurarmos uma votação tranqüila? agora, a PEC retoma do Senado para aqui darmos

O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) _ Faço definitivamente nossa aprovação e, assim, ser pro-

apelo aos Srs. Deputados para que venham ao mulgada.
plenário registrar o voto e, ao mesmo tempo, informo Sr. Presidente, cabe a cada um de nós a certe-
à Casa que, após esta votação apreciaremos za de que está aqui para trabalhar por aquilo que é
destaque relativo a decreto legislativo. No início da mais importante no País: o Município, o local onde
outra sessão, vamos discutir com as Lideranças o as pessoas vivem, os problemas acontecem e todo
interstício para que possamos, evidentemente, sem mundo é cobrado, a começar pelo Prefeito e pelo
ser uma regra geral, votar de imediato o segundo Vereador. A ficção jurídica do Estado e da União é
turno desta matéria. algo que não diz respeito ao cidadão, porque ele

O SR. MILTON MONTI- Sr. Presidente, peço a vive no Município.
palavra pela ordem. Portanto, é de interesse nacional a votação des-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) _ Tem sa emenda constitucional, e nós, Deputados Federa-
V.Exa. a palavra. is, dela não podemos abrir mão, até porque já esta-

O SR. MILTON MONTI (PMDB _ SP. Pela mos nos últimos dias de votação desta Casa. Se não
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei aprovarmos a matéria hoje, não teremos mais tempo
com o PMDB nas votações anteriores. para fazê-lo nesta Legislatura. E ainda há outro passo

a ser dado nas Câmaras Municipais que desejarem
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço aprovar o projeto de lei antes do dia 30 de dezembro,

a palavra pela ordem. para que sua publicação se dê neste exercício finan-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Tem ceiro.

VExa. a palavra.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Emenda Constitucional n°
559, de 2002, fruto de luta já de alguns anos relativa a
área em que há conflito estabelecido e situação defi
nida pelos próprios Tribunais deste País, visa benefi
ciar os Municípios brasileiros, ora em dificuldades.



56510 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

326
20
5

351

VOTARAM:

SIM: 327
NÃO: 20
ABSTENÇÕES: 5
TOTAL: 352

É APROVADA, EM 1° TURNO, A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 559, DE 2002

ESTÁ PREJUDICADA A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 504, DE 2002,
APENSADA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 559/2002 - EMENDA
CONSTITUCIONAL
Início Votação: 18112/2002 13:57
Fim Votação: 18/12/2002 15:29
Presidiram a Votação: Efraim Morais - 10:04
Resultado da Votação
Sim
Não
Abstenção
Total da Votação

Orientação

PFL- Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT -Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT/PPS - Liberado
PUPSL- Sim
PSB/PCDOB - Sim
PST-Sim
Art. 171
Total Quorum 352

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Não
Salomão Cruz PFL Sim
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Badu Picanço PL PUPSL Sim
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim
Total Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Abstenção
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Abstenção
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 10

AMAZONAS

José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Não
Expedito Júnior PSDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PL PUPSL Sim
Total Rondonia : 6

ACRE

Clóvis Queiroz PFL Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 6
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TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Crescêncio Pereira Jr. PFL Não
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Total Ceará : 5

PIAuí
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Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais PFL Art. 17
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSDB Sim
Total Paraíba : 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim
Total Pernambuco: 18

Átila Lira PSDB Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Guilherme Melo PPB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Roberto John PT Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB Sim
Carlos Alberto Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim

ALAGOAS

Divaldo Suruagy PST Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
Luiz Dantas PTB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
Total Alagoas: 6

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Sérgio Reis PTB Sim
Total Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
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Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Total Bahia: 27

MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PST Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PST Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrella PFL Sim
Total Minas Gerais: 40

EspíRITO SANTO

João Coser PT Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim
Total Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Candinho Mattos PSDB Não
Carlos Santana PT Sim
Cornélio Ribeiro PL PUPSL Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Sim
Itamar Serpa PSDB Abstenção
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luisinho PPB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Não

---------_._.. -----
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Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira PDT PDT/PPS Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Não
Total Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo S. Parto Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim

Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Abstenção
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Zé índio PMDB Abstenção
Total São Paulo : 52

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Não
Maria Abadia PSDB Sim

Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Total Distrito Federal: 6

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
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Luiz Bittencourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás : 14

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz PMDB Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Sim
Airton Roveda PTB Não
Alex Canziani PSDB Sim
Basílio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Rafael Greca PFL Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim
Total Paraná : 23

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMDB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim
Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 21

OBS.: RESULTADO DA VOTAÇÃO RELATIVO
AOS VOTOS APRESENTADOS NO PAINEL, NÃO
CONSIDERANDO OS VOTOS DECLARADOS AO
MICROFONE EFETUADOS ANTES DO RESUL
TADO OFICIAL.

VOTOS DECLARADOS AO MICROFONE:
-Saulo Coelho - PSDB - MG - SIM
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 

Dispensada a votação da Redação Final nos termos
do parágrafo único do art. 194 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Srs. De
putados, a Mesa vai discutir com as Lideranças o in
terstício, a fim de votarmos a matéria em segundo tur
no, havendo entendimento das Lideranças, na próxi
ma sessão a ser convocada para daqui a trinta minu
tos.

Antes, porém, esta Presidência comunica que
houve uma falha por parte da Assessoria da Mesa em
relação ao Projeto de Decreto Legislativo n° 2.660102



O destaque diz o seguinte:

"Requeremos destaque para a supres
são da expressão 'as vantagens pessoais e'
constante do art. 1° do projeto de Decreto
Legislativo n° 2.660/02".

"Art. 1°. Até que seja aprovada a lei de
iniciativa conjunta de que trata o art. 48, XV,
da Constituição Federal, a remuneração dos
Membros do Congresso Nacional corres
ponderá à maior remuneração percebida, a
qualquer título, por Ministros do Supremo
Tribunal Federal, incluídas as vantagens
pessoais e as relativas ao exercício de ou
tras atribuições constitucionais, e se consti
tuirá de subsídio fixo, variável e adicional".

Isso significa dizer que retiraremos as vanta
gens pessoais do texto do projeto, porque a Mesa, as
Lideranças e, tenho certeza, todos os Srs. Parlamen
tares entendem não ser possível incluir as vantagens
pessoais dos membros do Supremo Tribunal Federal.

Para que fique bem claro, a Mesa anuncia: a re
muneração dos Srs. Parlamentares na próxima Legis
latura será de R$ 12.720,00.

Esta é a posição da Mesa da Câmara dos Depu
tados, e todos os Líderes a apoiaram.

Lamentamos que a Secretaria-Geral da Mesa
da Câmara dos Deputados, ao encaminhar a reda
ção, tenha cometido esse pequeno descuido.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, o engano dos assessores da Mesa a que V.Exa se
referiu causou profundo constrangimento e até revol
ta em alguns Parlamentares. Apenas quando chega
mos ao plenário, soubemos que essa matéria, com o
nível de complexidade e de polêmica que tem - e ela,
inclusive, não constava da pauta desta sessão -, foi
aprovada em regime de urgência, por requerimento
assinado pelas Lideranças e que, logo em seguida,
teve o mérito votado e aprovado por voto simbólico.

Isso nos deixou profundamente insatisfeitos,
porque não sabíamos que a matéria seria objeto de
apreciação e de votação nesta sessão. Certamente,
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e que, com o entendimento de todas as Lideranças e esse método precisa ser corrigido, para que situações
da Mesa, foi apresentado destaque para corrigi-Ia. semelhantes não ocorram no futuro.

O art. 1° do projeto traz: Ainda bem que esse destaque corrige o percen-
tual de reajuste dos honorários dos Srs. Parlamenta
res. Sem isso, o impacto nos custos orçamentários
seria ainda mais violento.

Sr. Presidente, equiparar nossos honorários
com os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
ainda é inadequado, porque o valor de R$ 12.720,00
só é pago para os Ministros que acumulam funções
no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior
Eleitoral. Apenas nesses casos, os Ministros recebem
remuneração limite de R$ 12.720,00.

Queremos discutir o mérito da matéria.

Esta Casa discute a viabilidade de o Orçamento
comportar ou não o reajuste do salário minimo para
240 reais, mas não se preocupa com o reajuste dos
honorários de seus membros nesse limite, o que gera
verdadeiro descontentamento para nós, Parlamenta
res que entendemos inadequado representantes do
povo ter condições de vida tão distantes e diferencia
das da realidade nacional.

Inscrevemo-nos para apoiar e aprovar esse des
taque, porque ele reduz a gravidade da situação. Qu
ero saber como podemos apresentar esse aumento
aos nossos eleitores, aos trabalhadores e, inclusive,
aos servidores desta Casa, cujos salários estão muito
aquém da elevação de tributos recentemente aqui
aprovada. E ainda hoje se aprovou contribuição que
penaliza e onera o povo deste País.

Desculpe-me, Sr. Presidente, mas, embora se
tenha corrigido o equívoco de elevar nossos venci
mentos para R$17.000,00, R$12.720,00 ainda é um
valor que não corresponde aos vencimentos de todos
os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Só rece
bem isso, repito, os Ministros que acumulam funções
naquela Corte e no Tribunal Superior Eleitoral.

Métodos como esse não podemos adotar siste
maticamente nesta Casa.

Lamento que meu Líder não tenha submetido
essa matéria à discussão da bancada antes de assi
nar o requerimento de urgência para a proposição,
pois, assim sendo, não pudemos sequer discutir o
tema e chegar a uma posição de bancada.

Fica, portanto, registrado o nosso repúdio a
esse reajuste, porque ele destoa profundamente da
situação da imensa maioria do povo brasileiro, cuja
condição de vida está muito abaixo do mínimo ade
quado a um ser humano.

Não podemos, Sr. Presidente, como represen
tantes do povo, afrontar dessa forma a imensa maio-



. - Deputadade

DECLARAÇÃO DE VOTO
(Do Sr. Beto Albuquerque)

Declaração de voto PDC n° 2660/02
Senhor Presidente,
DECLARO-ME, nos termos do artigo 182,

parágrafo único do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados Federal, diante da votação simbólica do
PDC nO 2660/02, ocorrido na sessão extraordinária do
dia 18 de dezembro de 2002, informar para que seja

DECLARAÇÃO DE VOTO
(Da Sra. Luiza Erundina)

Declaração de voto na votação do PDC n°
2660/02

Senhor Presidente,
Declaro-Me, nos termos do artigo 182, parágra

fo único do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados Federal, diante da votação simbólica do PDC n°
2660/02, ocorrido na sessão extraordinária do dia 18
de dezembro de 2002, informar para que seja publica
do o VOTO CONTRÁRIO desta parlamentar a maté
ria referida.

Destaco, por oportuno, que assim procedo nos
termos regimentais desta Casa.

Sala das Sessões, de
Luiza Erundina, PSB/SP.

A Presidência estranha que a Deputada Luiza
Erundina e V.Exa. não tenham reclamado em rela
ção aos outros requerimentos de urgência apresen
tados e votados da mesma forma nesta sessão.

Houve acordo dos Srs. Líderes. Na realidade,
essa matéria dá ibope e, realmente, atrai mais os ho
lofotes do que aqueles que têm preocupação com a
Casa.

O SR. BETa ALBUQUERQUE - Se V.Exa. me
permitir falar e respeitar meu mandato, eu gostaria de
externar minha opinião, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Eu só
disse para VExa...

O SR. BETa ALBUQUERQUE - Não quero
debater com VExa., quero fazer uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Fale,
Deputado, não há a menor chance de eu debater com
V.Exa.

O SR. BETa ALBUQUERQUE - V.Exa. me
cortou o microfone e agora debate comigo num
momento em que eu apenas quero registrar...

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - V.Exa.
tem a palavra, Deputado Beto Albuquerque.

O SR. BETa ALBUQUERQUE - Obrigado, Sr.
Presidente. Quero registrar - não pelas razões que
VExa. declinou há pouco - que acho importante a
Casa ter se apercebido a tempo da necessidade de
corrigir em parte o erro que estava cometendo.

O SR. BETa ALBUQUERQUE
(Bloco/PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, aproveito agora a
oportunidade que não tive anteriormente, para...

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Quero
apenas deixar registrado, para que todos tenham
conhecimento, que os Líderes de V.Exas., inclusive
o do PSB, assinaram o requerimento de urgência.
E, no momento em que o Presidente colocou a ma
téria em votação, todos a apoiaram por unanimida
de.
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ria do País, em especial os trabalhadores, que hoje Mesmo assim, entretanto, não tenho a convicção de
convivem com condição salarial absolutamente vil e que a matéria deva ser aprovada.
indigna, um desrespeito aos direitos da pessoa. Por isso, registro meu voto contrário, em virtude

Apóio o destaque. Ainda bem que ele vem corri - das circunstâncias nacionais e do difícil momento que
gir o absurdo reajuste que elevaria nossos vencimen- vivemos. Eu, humildemente, não quero causar polê-
tos para até R$ 17.000,00. mica, mas penso que não devemos majorar nossos

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. vencimentos.
O SR. BETa ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, É o registro que faço e agradeço a V.Exa. por me

peço a palavra pela ordem. ter assegurado a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - V.Exa.
VExa. a palavra. tem a palavra todas as vezes que desejar, mas que

ro deixar claro que todos os Líderes e membros da
Mesa assinaram o requerimento. E, na hora da vota
ção, a matéria foi aprovada por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em
votação o dispositivo destacado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Parlamentares que estiverem de acordo com a
manutenção da expressão "as vantagens pessoais e"
no texto, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Suprimida a expressão.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há

sobre a mesa as seguintes

..•.._----,------ ...._._---_.,----



Deixo bem claro que sempre foi intenção da
Mesa majorar os recursos na ordem de R$ 12.720,00,
e de acordo com todas as Lideranças. Mais uma vez
repito: a matéria foi aprovada por unanimidade.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, com relação à votação da matéria

Com base no Art. 182 do Regimento Interno
desta Casa, registramos nosso voto contrário à
resolução do Projeto de Decreto Legislativo 2.660, de
2002, destacando:

1) O Projeto não constava da pauta da Casa;
2) Não houve qualquer discussão do referido

Projeto;
3) Discordamos, no mérito, do Projeto que foi

objeto de votação.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 2002. 

Tarcísio Zimmermann - PT, Luiz Alberto - PT, Wal
ter Pinheiro - PT, Luiza Erundina - possible,Adão
Pretto - PT, Dr. Rosinha - PT, Orlando Fantazzini 
PT, Dr. Evilásio - possible, Gilmar Machado - PT,
Avenzoar Arruda - PT, João Grandão - PT.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero cha
mar a atenção dos Deputados para o fato de que esta
votação corrigiu e assegurou o que havia de consen
so na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - VExa.
inclusive foi um dos membros da Mesa que assinou o
decreto legislativo e sabe que foi o valor de R$
12.720,00 o acordado entre os membros da Mesa e
todas as Lideranças. Houve apenas uma falha. La
mentamos sinceramente que esse caso tenha ocorri
do.
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publicado o VOTO CONTRÁRIO deste parlamentar a anterior, registro a participação de dezenas de Prefei-
matéria referida. tos, que vieram à Câmara dos Deputados em busca

Destaco, por oportuno, que assim procedo nos do fortalecimento dos Municípios.
termos regimentais desta Casa. Na pessoa do Prefeito de Campo Grande, o

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 2002. - ex-Deputado Federal André Puccinelli, parabenizo to-
Deputado Beto Albuquerque, PSB/RS. dos os Prefeitos pelo trabalho em busca desse forta-

_ lecimento. S.Exas. ainda precisarão da aprovação
DECLARAÇAO DE VOTO dessa matéria nas Câmaras Municipais, mas isso de-

PDC N° 2.660/02 monstra respeito ao Poder Legislativo Municipal e ga
rante sua autonomia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO COLAÇO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOÃO COLAÇO (PSDB - PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registro que, nas duas votações anteriores, votei de
acordo com a orientação de meu partido.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apelo para VExa. no sentido de imediatamente
convocar a sessão extraordinária, a fim de darmos
início à votação em segundo turno da PEC referente à
iluminação pública.

Dessa forma, poderemos atingir o quorum de
350 Parlamentares, já alcançado na votação anterior,
o que permitirá a aprovação da matéria.

Há justificativa para a dispensa do interstício.
Afinal, essa matéria já foi apro'vada em dois turnos na
Câmara dos Deputados, e a decisão não criará qual
quer jurisprudência. Quanto a isso, o Plenário pode
ser consultado.

A matéria, portanto, pode ser imediatamente vo
tada. Sei que VExa. ainda não almoçou, mas outro
Parlamentar pode assumir a direção dos trabalhos
enquanto VExa. o faz. Assim, após a votação dessa
matéria, poderemos apreciar o restante da pauta.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelos mes
mos argumentos do Deputado Inocêncio Oliveira -
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esta matéria já foi votada em dois turnos nesta Casa, Se não há mais voto de Liderança, entendo que,
foi ao Senado Federal e regressou para a Câmara dos a exemplo do requerimento de urgência, se um só
Deputados -, a posição da bancada do PT é a de que Parlamentar não concordar, VExa. deverá respeitar o
esse interstício seja reduzido, para que tenhamos Regimento Interno.
condições de votar a matéria ainda na tarde de hoje. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Nobre

O SR. MILTON MONTI- Sr. Presidente, peço a Deputado, na próxima sessão, trataremos do assun-
palavra pela ordem. to, e V.Exa. poderá se pronunciar.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem O SR. AUGUSTO FARIAS - Sr. Presidente,
VExa. a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois de ouvir VExa. a palavra.

as abalizadas ponderações do nobre Líder Inocêncio Oli- O SR. AUGUSTO FARIAS (PPB _ AL. Pela ordem.
veira e do representante do PT, queremos registrar que o Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na última vota-
PMDB é favorável, evidentemente de forma excepcional, ção, votei de acordo com a orientação do meu partido.
à votação dessa PEC ainda na tarde de hoje, reduzin- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Não ha-
do-se, então, o interstício necessário para a realização vendo contestação, vamos manter o painel para a
do segundo turno de votação. próxima sessão.

Queremos justificar a posição ressaltando que a O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _
matéria já foi votada pela Câmara dos Deputados Apresentação de proposições.
com o mesmo teor. Já existe, sem sombra de dúvidas, Os Senhores Deputados que tenham
consenso entre todos os Deputados para que a maté- proposições a apresentar queiram fazê-lo.

ria seja aplicada. E ela é importante, porque vai ao en- APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
contro dos interesses dos Municípios brasileiros. SRS:

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi- MILTON MONTI _ Projeto de Lei _ Dispõe sobre
dência encerrará esta sessão, convocando sessão a regulamentação do exercício da profissão de cabe-
extraordinária a ser realizada em seguida, destinada leireiro e dá outras providências. (PL. 07494/02)
à votação, em segundo turno, da TIP e à apreciação LUIZ CARLOS HAULY _ Requerimento - Re-
do restante da pauta. quer a declaração de prejudicialidade do Projeto de

Alguns Parlamentares solicitaram um intervalo. Lei n° 1900, de 1999. (REQ 00250/02)
Não havendo contestação dos Líderes, iniciaremos a CABO JÚLIO - Projeto de Lei - Determina que
sessão, concedendo a palavra aos Deputados Sérgio a internação de menores infratores seja efetuada nas
Reis, Themístocles Sampaio e José Genoíno. proximidades do domicílio de seus pais ou responsá

veis (PL. 07495/02)
Como a próxima sessão será extraordinária, os CUNHA BUENO _ Indicação _ Sugere a cria-

Deputados não têm direito de se manifestar por 10 mi- ção, pelo Poder Executivo, da CCBE _ C~mpanhia
nutos ou 25 minutos. Entretanto, a Mesa vai abrir uma Comercializadora Brasileira de Energia. (INC
exceção e pede a compreensão de V.Exas. para isso, 03765/02)
uma vez que se trata de três companheiros que pres- DA. EVILÁSIO E OUTROS _ Requerimento de
taram grandes serviços à Casa e querem fazer espe- Criação de CPI- Requer a criação de Co~issã~ Par-
cial pronunciamento nesta tarde. lamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar a

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente, qualidade do ensino superior no Brasil, face ao exces-
d sivo número de conceitos "péssimo" e "regular" obti-peço a palavra para uma questão de or em.

dos no Provão do MEC por muitos dos cursos promo-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem vidos pelas Universidades Federais e Estaduais e

V.Exa. a palavra. principalmente pelas Faculdades Particulares. Autor:
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Questão Deputado Dr. Evilásio e outros. (RCP 00044/02)

de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, JOÃO MAGALHÃES - Projeto de Lei - Modifica
com base no § 6° do art. 202 do Regimento Interno, a Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, a fim de
indago a VExa. sobre o prazo de cinco sessões. estabelecer o pagamento antecipado da participação
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dos trabalhadores nos lucros e resultados das empre- Requerimento - Requer nos termos do art. 155
sas em parcelas mensais. (PL. 07496/02) do RICO, urgência para apreciação da Mensagem n°

MARISA SERRANO - Indicação - Requer o en- 497/99 , da Presidência da República que encaminha
vio de indicação ao Ministério do Esporte e Turismo, as contas do Governo Federal relativas ao exercício
relativa à viabilização de estudos com vistas à implan- financeiro de 1998. (REO 00255/02)
tação de um Hotel Escola no Município de Jardim, Requerimento - Requer nos termos do art. 155
Estado de Mato Grosso do Sul. (INC 03766/02) do RICO, urgência para apreciação da Mensagem

n0324/01 ,do Poder Executivo, que encaminha as con-
ROBERTO ARGENTA - Projeto de Lei - Dispõe tas do Governo Federal e do Ministério Público da

sobre a dação de imóveis, bens e serviços passíveis União relativas ao exercício financeiro de 2000. (REO
de utilização em programas habitacionais como for- 00256/02)
ma de extinção de créditos tributários, destinando os Requerimento _ Requer nos termos do art. 155
recursos para o programa "Casa Digna para Todos". do RICO, urgência para apreciação da Mensagem
(PL. 07500/02) n0319/96,da Presidência da República, que encami-

Projeto de Lei - Permite o Depósito do FGTS, nha as contas do Governo Federal relativas ao exercí-
por parte do empregador, em conta poupança de livre cio financeiro de 1995. (REO 00257/02)
acesso, em nome do trabalhador. (PL. 07501/02) Requerimento - Requer nos termos do art. 155

Projeto de Lei - Dispõe sobre a concessão de do RICO, urgência para apreciação do Projeto de De-
empréstimo financeiro a pessoas que queiram em- creto Legislativo n° 609/00, da Comissão Mista de
preender e gerar emprego e renda, criando o progra- Planos, Orçamento Público e Fiscalização, que apro-
ma "Talento Empreendedor". (PL. 07502/02) va as contas do Governo Federal relativas ao exercí-

Ricardo Izar - Requerimento - Requerimento cio financeiro de 1997. (REO 00258/02)
3398 de 2002. (REO 00251/02) Requerimento-: Requer nos termos do art. 155

JOÃO MAGNO _ Requerimento de Informação do RICO, urgência para apreciação do Projeto de De-
_ Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado creto Legislativo n0372/97, da Comissão Mista de Pia-
da Fazenda, Pedro Sampaio Malan, sobre denúncias nos, Orçamento Público e Fiscalização, que aprova
de contrabando de mercadorias importadas do Su- como regulares as contas do Governo da República
deste Asiático com entrada em portos brasileiros, en- relativas ao exercício financeiro de 1993. (REO
volvendo a participação ativa e direta de servidores 00259/02)
da Receita Federal. (RIC 04742/02) Requerimento- Requer nos termos do art. 155

do RICO, urgência para apreciação da Mensagem n°
EULER MORAIS E OUTROS - Requerimento - 238/99, da Comissão Mista de Planos, Orçamento

Requeremos, nos termos do Art. 104, § 2° do Regi- Público e Fiscalização, que aprova as contas do Pre-
mento Interno, a retirada de tramitação do Recurso N° sidente da República relativas ao exercício financeiro
163, de 2001, que "requer na forma dos artigos 132, § de 1996. (REO 00260/02)
2° do regimento interno, que o Projeto de Lei n° Requerimento _ Requer nos termos do art. 155
1.077-B, de 1999, do Deputado Euler Morais, que cria do RICO, urgência para apreciação do Projeto de De-
a Área de Proteção Ambiental Rio-Parque do Aragua- creto Legislativo nO 2660/02, que dispõe sobre a re-
ia, seja apreciado pelo Plenário". (REO 00252/02) muneração dos membros do Congresso Nacional du-

SRS. LíDERES - Requerimento - Requer nos rante a 52a Legislatura. (REO 00261/02)
termos do art. 155 do RICO, urgência para apreciação JAIR BOLSONARO - Recurso - Recorre contra
da Mensagem nO 499/99, da Presidência da Repúbli- decisão de dispensa do interstício para a apreciação
ca que encaminha ao Senado Federal as constas do da PEC n° 559, de 2002, que "acrescenta o art. 149-A
Governo Federal relativas ao exercício financeiro de à Constituição Federal instituindo contribuição para
1999, de conformidade com a inclusa exposição de custeio do serviço de iluminação pública nos Municí-
motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. pios e no Distrito Federal". (REC 00257/02)
(REO 00253/02) DAMIÃO FELlCIANO - Projeto de Resolução -

Requerimento - Requer nos termos do art. 155 Denomina "Deputado Aluízio Campos" o auditório do
do RICO, urgência para apreciação da Mensagem n° Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. (PRC
261/02 do Poder Executivo que encaminha as contas 00263/02)
do Governo Federal e do Ministério Público da União LUIZ SÉRGIO - Requerimento de Informação-
relativas ao exercício de 2001. (REO 00254/02) Solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado



RONDÔNIA

TOCANTINS

Gessivaldo Isaias PMDB

Oscar Andrade PLPUPSL
Total de Rondonia 1

PIAuí

PARÁ

ACRE

CEARÁ

RORAIMA

Arnon Bezerra PSDB
Total de Ceará 1

Sérgio Barros PSDB
Total de Acre 1

Darci Coelho PFL
Total de TOCANTINS 1
MARANHÃO
Nice Lobão PFL
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PFL
Total de Maranhão 3

Babá PT
José Priante PMDB
Raimundo Santos PLPUPSL
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará 4

AMAPÁ

Badu Picanço PLPUPSL
Sérgio Barcellos PFL
Total de AMAPÁ 2

Airton Cascavel PPSPDT/PPS
Alceste Almeida PLPUPSL
Luciano Castro PFL
Salomão Cruz PFL
Total de Roraima 4

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes,
porém, comunicando que a sessão ordinária
anteriormente convocada para hoje, fica cancelada
devido ao horário do término da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:
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da Cultura, sobre o Projeto Cultural Angra 500 Anos. VI - ENCERRAMENTO
(RIC 04743/02)

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Exmo. Sr. Ministro de Estado do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior, no âmbito do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social-BNDES, sobre o Projeto Multissetoriallntegra
do-PMI. (RIC 04744/02)

AGNELO QUEIROZ - Projeto de Lei - Acres
centa parágrafo ao art. 20 da Lei n° 8935, de 18 de no
vembro de 1994, estabelecendo regras da sucessão
dos titulares de serviços notariais, para efeitos traba
lhistas, e dá outras providências. (PL. 07503/02)

BADU PICANÇO E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição - Dá nova redação ao § 4° do
art. 55, da Constituição Federal. (PEC 00590/02)

Luiza Erundina e Jair Bolsonaro - Recurso 
Recorre contra decisão de dispensa de intersticio
para a apreciação da PEC n° 559/02 que "acrescen
ta o art. 149-A à Constituição Federal instituindo
contribuição para custeio do serviço de iluminação
pública nos Municípios e no Distrito Federal". (REC
00258/02)

JOSÉ DE ABREU - Requerimento de Informa
ção - requerimento de informação. (RIC 04745/02)

ALMIR SÁ - Projeto de Decreto Legislativo 
Susta a aplicação da Instrução Normatica N° 10, de
18 de novembro de 2002, do Sr Presidente do Institu
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INCRA. (PDC 02836/02)

WIGBERTO TARTUCE - Projeto de Lei - Esta
belece que as instituições de ensino superior podem
ser autorizadas a executar serviço de radiodifusão
comunitária. (PL. 07504/02)

SRS. LíDERES - Requerimento - Requer, nos
termos do art. 155 do RICD, urgência para apreciação
do PLP 224/01 . (REQ 00262/02)

Requerimento - Requer, nos termos do art. 155
do RICD, urgência para apreciação do PL 4415/01.
(REQ 00263/02)

Requerimento - Requer, nos termos do art. 155
do RICD, urgência para apreciação do PDC 2659/02.
(REQ 00264/02)

JOSÉ DE ABREU E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição - Acrescenta parágrafo ao
art. 144, determinando a construção de imóveis resi
denciais estaduais para ocupação por policiais civis,
policiais militares, bombeiros militares e agentes pe
nitenciários. (PEC 00591/02)
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Paes Landim PFL
Total de Piauí 2

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PTB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte 4

PARAíBA

Domiciano Cabral PSDB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Total de Paraíba 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Clementino Coelho PPSPDT/PPS
Joaquim Francisco PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luiz Piauhylino PSDB
Pedro Eugênio PT
Salatiel Carvalho PMDB
Total de Pernambuco 8

ALAGOAS

Regis Cavalcante PPSPDT/PPS
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Pedro Valadares PSBPSB/PCDOB
Sérgio Reis PTB
Total de Sergipe 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB

Haroldo Lima PCdoBPSB/PCDOB
Jaques Wagner PT
Jorge Khoury PFL
Luiz Alberto PT
Paulo Braga PFL
Reginaldo Germano PFL
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia 11

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PST
Custódio Mattos PSDB
Eliseu Resende PFL
Jaime Martins PFL
Lael Varella PFL
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Pimenta da Veiga PSDB
Roberto Brant PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoBPSB/PCDOB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL
Total de Minas Gerais 17

EspíRITO SANTO

Ricardo Ferraço PPSPDT/PPS
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Eurico Miranda PPB
Francisco Silva PST
Jandira Feghali PCdoBPSB/PCDOB
Jorge Wilson PSDB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDTPDT/PPS
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Wanderley Martins PSBPSB/PCDOB
Total de Rio de Janeiro 10

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoBPSB/PCDOB
Arnaldo Madeira PSDB
Celso Russomanno PPB
Cunha Bueno PPB
Duilio Pisaneschi PTB
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPSPDT/PPS
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPSPDT/PPS
João Paulo PT
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Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Dirceu PT
José Roberto Batochio PDTPDT/PPS
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPSPDT/PPS
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Wagner Rossi PMDB

Total de São Paulo 23

MATO GROSSO

Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoBPSB/PCDOB
Geraldo Magela PT
Total de Distrito Federal 2

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoBPSB/PCDOB
Jovair Arantes PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Roberto Balestra PPB
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB
Total de Goiás 6

PARANÁ

Chico da Princesa PSDB
Hermes Parcianello PMDB
José Borba PMDB
Max Rosenmann PMDB
Rafael Greca PFL
Total de Paraná 5

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
Paulo Gouvêa PFL
Total de Santa Catarina 3

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSBPSB/PCDOB
Esther Grossi PT
Marcos Rolim PT
Paulo José Gouvêa PLPUPSL
Paulo Paim PT
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul a

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA
Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima 1

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB
Evandro Milhomen PSBPSB/PCDOB

Total de Amapá 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Deusdeth Pantoja PFL
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Renildo Leal PTB
Vic Pires Franco PFL
Total de Pará 6

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
Total de Amazonas 3

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB
Sérgio Carvalho PSDB
Total de Rondonia 2

ACRE

João Tota PPB
José Aleksandro PSLPUPSL
Total de Acre 2

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB
Paulo Mourão PSDB
Total de Tocantins 2
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MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSBPSB/PCDOB
Mauro Fecury PFL
Paulo Marinho PFL
Remi Trinta PLPUPSL
Total de Maranhão 8

CEARÁ

Ariosto Holanda PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Léo Alcântara PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSBPSB/PCDOB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará 10

PIAuí

B. Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Total de Piauí 2

PARAíBA

Wilson Braga PFL
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
João Colaço PSDB
Joel De Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSLPUPSL
Total de Pernambuco 5

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
José Teles PSDB
Tânia Soares PCdoBPSB/PCDOB
Total de Sergipe 4

BAHIA

Eraldo Tinoco PFL
Gerson Gabrielli PFL
Jaime Fernandes PFL
João Carlos Bacelar PFL
José Lourenço PMDB
Luiz Moreira PFL
Roland Lavigne PMDB
Yvonilton Gonçalves PFL
Total de Bahia 8

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Danilo de Castro PSDB
Fernando Diniz PMDB
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Maria Lúcia PMDB
Saulo Coelho PSDB
Total de Minas Gerais 8

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PLPUPSL
Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMDB
Total de Espírito Santo 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSBPSB/PCDOB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Dino Fernandes PPB
Eber Silva PST
lédio Rosa PFL
João Mendes PFL
José Carlos Coutinho PFL
José Egydio PFL
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Miriam Reid PSBPSB/PCDOB
Rubem Medina PFL
Total de Rio de Janeiro 12

SÃO PAULO

Aloizio Mercadante PT
Antonio Kandir PSDB
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Arnaldo Faria de Sá PTB
Chico Sardelli PFL
Delfim Netto PPB
Gilberto Kassab PFL
José Aníbal PSDB
Lamartine Poselia PMDB
Marcos Cintra PFL
Michel Temer PMDB
Paulo Lima PMDB
Sampaio Dória PSDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo 15

DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce PPB
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Nair Xavier Lobo PMDB
Pedro Canedo PSDB
Total de Goiás 2

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT

Pedro Pedrossian PPB
Total de Mato Grosso do Sul 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL

Flávio Arns PT

Gustavo Fruet PMDB
Oliveira Filho PLPUPSL
Padre Roque PT
Total de Paraná 5

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB
João Pizzolatti PPB
Total de Santa Catarina 2

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB

Enio Bacci PDTPDT/PPS
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Nelson Proença PPSPDT/PPS

Osmar Terra PMDB
Pompeo de Mattos PDTPDT/PPS
Total de Rio Grande do SuiS

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encer
ro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
hoje, quarta-feira, dia 18, às 16horas e 13minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA

PRIORIDADE

Discussão

1

PROJETO DE LEI N° 6.912-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, Institui ações afir
mativas em prol da população brasileira afro-des
cendente; tendo parecer da Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto
de Lei n° 3198, de 2000, que "institui o Estatuto da
Igualdade Racial, em defesa dos que sofrem pre
conceito ou discriminação em função de sua etnia,
raça e/ou cor, e dá outras providências"., pela reje
ição deste, do PL 3435/2000, e do PL 6214/2002,
apensados, e pela aprovação do PL 3198/2000,
apensado com substitutivo (relator: DEP.
REGINALDO GERMANO) .

2

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 224-A, DE 2001

(Do Sr. Roberto Rocha)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
Complementar nO 224, de 2001, que dá nova reda
ção ao § 1°, do art. 3°, da Lei Complementar 91, de
22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação
dos coeficientes de distribuição dos recursos do
Fundo de Participação dos Municípios; tendo pare
ceres das Comissões: de Finanças e Tributação,
pela não implicação da matéria com aumento ou di
minuição da receita ou da despesa públicas, não ca
bendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação
(Relator: Dep. Mussa Demes); de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa (Relator: Dep. Aloysio Nu
nes Ferreira) .

... - _---------
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3

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 275-A, DE 2001

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 275, de 2001, que atualiza a
ementa e altera o art. 1° da Lei Complementar n° 51,
de 20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a
aposentadoria do funcionário policial, nos termos do
art. 103, da Constituição Federal, para regulamentar
a aposentadoria da mulher servidora policial; tendo
pareceres das Comissões: de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, pela aprovação (Relatora: Dep.
Veda Crusius); de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator: Dep.
Arnaldo Faria de Sá); de Seguridade Social e Família,
pela aprovação (Relator: Dep. Sebastião Madeira); de
Finanças e Tributação, pela adequação financeira e
orçamentária deste, e do PLP n° 337/02, apensado
(Relator: Dep. José Militão); pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste (Relator: Dep.
Robson Tuma).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 559-A, DE 2002

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 559, de 2002, que
Acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal
instituindo contribuição para custeio do serviço de
iluminação pública nos Municípios e no Distrito
Federal; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação pela admissibilidade da pec
n° 504/02 do Deputado Juquinha e outros, apensada,
de identêntico teor, contra o voto do Dep. Geovan
Freitas (Relator: Dep Jaime martins) e da Comissão
Especial pela aprovação desta e da de n° 504/02,
apensada, tendo esta sido declarada prejudicada
com base no art. 163, 111, do Regimento Interno
(Relator: Dep. Custódio Mattos) Apensado 504/02

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 50
minutos.)

Ata da 48 Sessão, Extraordinária, Vespertina,
da 68 Sessão Legislativa Extraordinária,

da 51 8 Legislatura, em 18 de dezembro de 2002

Presidência dos Srs.Efraim Morais, Presidente; Barbosa Neto,
2° Vice-Presidente; Severino Cavalcanti, 1° Secretário e Paulo Rocha, 3° Secretário

ÀS 16 HORAS E13 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

Efraim Morais
Barbosa Neto
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Paulo Rocha
Pedro Valadares
Salatiel Carvalho
Wilson Santos

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - A lista de
presença registra o comparecimento de 398
Senhores Deputados.

RORAIMA

Airton Cascavel PPSPDT/PPS
Alceste Almeida PLPUPSL
Almir Sá PPB
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PLPUPSL
Salomão Cruz PFL
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Badu Picanço PLPUPSL
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Fátima Pelaes PSDB



56526 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL
Total de Amapá 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Babá PT
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDTPDT/PPS
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Raimundo Santos PLPUPSL
Socorro Gomes PCdoBPSB/PCDOB
Zenaido Coutinho PSDB
Total de Pará 11

AMAZONAS

José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoBPSB/PCDOB
Total de Amazonas 5

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPSPDT/PPS

Confúcio Moura PMDB

Eurípedes Miranda PDTPDT/PPS

Expedito Júnior PSDB

Oscar Andrade PLPUPSL

Total de Rondonia 6

ACRE

Clóvis Queiroz PFL
Márcio Bittar PPSPDT/PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PTB
Total de Acre 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB

Pastor Amarildo PPB
Total de Tocantins 6

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB
Neiva Moreira PDTPDT/PPS
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PFL
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão 10

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PLPL/PSL
Aníbal Gomes PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Crescêncio Pereira Jr. PFL
Eunício Oliveira PMDB

Inácio Arruda PCdoBPSB/PCDOB

José Linhares PPB
José Pimentel PT

Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB

Nelson Otoch PSDB
Total de Ceará 12

PIAuí

Átila Lira PSDB
Gessivaldo Isaias PMDB
Guilherme Melo PPB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Roberto John PT
Themístocles Sampaio PMDB
Total de Piauí 8

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PTB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
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Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte 8

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PTB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Total de Paraíba 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL

Armando Monteiro PMDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB

Clementino Coelho PPSPDT/PPS
Djalma Paes PSBPSB/PCDOB
Eduardo Campos PSBPSB/PCDOB

Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSBPSB/PCDOB
Inocêncio Oliveira PFL

Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PSDB

Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PT

Ricardo Fiuza PPB
Sérgio Guerra PSDB
Total de Pernambuco 20

ALAGOAS
Augusto Farias PPB

Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSBPSB/PCDOB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PLPUPSL
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPSPDT/PPS
Total de Alagoas 8

SERGIPE

Ivan Paixão PPSPDT/PPS
Jorge Alberto PMDB
Sérgio Reis PTB
Total de Sergipe 4

BAHIA

Arolde Cedraz PFL
Benito Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PLPUPSL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Haroldo Lima PCdoBPSB/PCDOB
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha PFL

Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT

Mário Negromonte PPB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Saulo Pedrosa PSDB

Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia 32

MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PST
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
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Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PTB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSLPUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDTPDT/PPS
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PLPUPSL
Pimenta da Veiga PSDB

Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL

Romel Anizio PPB

Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PLPUPSL

Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoBPSB/PCDOB
Silas Brasileiro PMDB

Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB

Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL
Total de Minas Gerais 45

EspíRITO SANTO

João Coser PT
José Carlos Fonseca Jr. PFL
Marcus Vicente PPB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPSPDT/PPS
Total de Espírito Santo 5
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RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PPB
Candinho Mattos PSDB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PLPUPSL
Dr. Heleno PSDB
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PPB
Francisco Silva PST
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoBPSB/PCDOB
João Sampaio PDTPDT/PPS
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PSDB
Laura Carneiro PFL
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Miro Teixeira PDTPDT/PPS
Paulo Baltazar PSBPSB/PCDOB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Gripp PLPUPSL

Roberto Jefferson PTB

Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSLPUPSL
Vivaldo Barbosa PDTPDT/PPS
Wanderley Martins PSBPSB/PCDOB
Total de Rio de Janeiro 34

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoBPSB/PCDOB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB

André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PTB
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Bispo Wanderval PLPUPSL
Celso Russomanno PPB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSLPUPSL
Dr. Evilásio PSBPSB/PCDOB
Dr. Hélio PDTPDT/PPS
Duilio Pisaneschi PTB
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPSPDT/PPS
Fernando Zuppo S.Part.
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PDTPDT/PPS
João Herrmann Neto PPSPDT/PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Roberto Batochio PDTPDT/PPS
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSBPSB/PCDOB
Marcelo Barbieri PMDB
Medeiros PLPUPSL
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPSPDT/PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Wagner Rossi PMDB
Zé índio PMDB
Total de São Paulo 55

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB

Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PLPL/PSL
Total de Mato Grosso 8

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoBPSB/PCDOB
Geraldo Magela PT
Jofran Frejat PPB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Tadeu Filippelli PMDB
Total de Distrito Federal 7

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoBPSB/PCDOB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PLPUPSL
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PPB

Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB
Total de Goiás 15

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
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Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Rafael Greca PFL
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPSPDT/PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Total de Paraná 25

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDTPDT/PPS
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
Leodegar Tiscoski PPB
Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDTPDT/PPS
Vicente Caropreso PSDB
Total de Santa Catarina 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDTPDT/PPS
Alceu Collares PDTPDT/PPS
Ary José Vanazzi PT
Augusto Nardes PPB
Beto Albuquerque PSBPSB/PCDOB
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Esther Grossi PT

Ezidio Pinheiro PSBPSB/PCDOB
Fetter Junior PPB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PLPUPSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHS
Tarcisio Zimmermann PT
Telmo Kirst PPB
Wilson Cignachi PMDB
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande Do Sul 24

Está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

A SRA. ANA CATARINA, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) 
Passa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 559-A, DE 2002

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n°
559, de 2002, que acrescenta o art. 149-A
à Constituição Federal, instituindo contri
buição para custeio do serviço de ilumi
nação pública nos Municípios e no Distri
to Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Sobre a O SR. JAIR BOLSONARO (PPB-RJ. Questão
mesa requerimento assinado por todos os Líderes de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente,
partidários com assento nesta Casa: de acordo com o § 6° do art. 202 do Regimento Inter-

Senhor Presidente, no, "a proposta_será su.bmetí?~ a doí~ turnos ~e ~!s-

R . t . ntal's d'lspensa do cussão e votaçao, com mterstlc/o de cmco sessoes .equelro, nos ermos regime , . _. .
interstício previsto no § 6° do art. 202 do Regimento . S~. Pre~lde~te, nao eXiste voto de Liderança. Ele
Interno, para a apreciação da Proposta de Emenda à fOI abolido ha mUito tempo na Casa.
Constituição n° 559, de 2002 (COSIP - Contribuição O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) -
para o custeio dos serviços de Iluminação Pública). Esclareço a VExa., Deputado Jair Bolsonaro, que se

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2002. trata de requerimento apoiado regimentalmente pelos
Assinam: Waldemir Moka, Vice-Líder do Srs. Líderes.

PMDB; Nelson Trad, PTB; Cabo Júlio, Líder do PST; O SR. JAIR BOLSONARO - Baseado em que
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Geddel Vieira artigo, Sr. Presidente?
Lima, Líder do PMDB; João Paulo, Líder do PT; O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - As
Odelmo Leão, Líder do PPB; Bispo Rodrigues, Lideranças, por unanimidade, assinaram o
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL; Jutahy Ju- requerimento. Mas para que ele possa ser
nior, Líder do PSDB; Miro Teixeira, Líder do Bloco convalidado, é fundamental que haja a unanimidade
Parlamentar PDT/PPS; Roberto Jefferson, Líder do da Casa. O Líder do PPB, Deputado Odelmo Leão, foi
PTB; João Herrmann Neto, Bloco Parlamentar o sétimo a assinar o requerimento.
PDT/PPS e Haroldo Lima, Líder do Bloco Parlamen- Então, VExa., por intermédio do seu Líder, teve
tar PSB/PCdoB. manifestação de apoio à quebra do interstício.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, O SR. JAIR BOLSONARO _ Mas, Sr.
peço a palavra pela ordem. Presidente, regimentalmente, não tenho o direito de

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem exigir as cinco sessões? Então, V.Exa. aponte-me
VExa. a palavra. qual o dispositivo regimental.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB. Pela O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Não
orde~. Sem r~visão do orad<:>r.) - S~. Presidente, na estou dizendo que VExa. não tenha direito. Há sobre
votaçao antenor, acompanhei o partido. a mesa requerimento já assinado por todos os Srs.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, Líderes solicitando a quebra de interstício.
peço a palavra pela ordem. . Essa matéria já foi votada nesta Casa e no Se-

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - E sobre nado da República. VExa. tem opinião pessoal sobre
a matéria em pauta, Excelência? a questão. Caso VExa. seja contrário a ela, teremos

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sim. de fazer nova consulta a todas as Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,

VExa. a palavra. VExa. disse que essa matéria já foi votada nesta
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP Casa. A proposta de emenda à Constituição recebida

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- do Senado Federal e as emendas oriundas daquela
te, trata-se de um pedido de esclarecimento. VExa. Casa ou da Câmara terão a mesma tramitação. E um
disse que o requerimento tem o apoio de todas as Lí- antigo precedente já estabelecido.
deranças. Quero sab~r se consta a assinatura dos Lí- O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
deres do meu partido e do Bloco Parlamentar peço a palavra pela ordem.
PSB/PCdoB.

O SR PRESIDENTE (B b N t ) _ S' D _ O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
. ~r osa e o Im, e V Exa a palavra

putada. Deputado Haroldo Lima, Bloco Parlamentar .. .
PSB/PCdoB. O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Obrigada, Sr. Pre- ordem. ?~m revisão do orador) - Sr. Presidente, a de-
'd t mocracla Impera e esta Casa e soberana. Trata-se de

SI en e. ., d"d t t da'. matena ISCUtl a e novamen e vo a a. equIvoco
O SR. JAIR BOLSONA~O - Sr. PreSIdente, cometido pelo Senado da República foi corrigido com

peço a palavra para uma questao de ordem. duas votações. Não houve matéria discutida como
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem essa proposta de emenda constitucional, de ampla

VExa. a palavra. publicidade e com três quintos dos votos.
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Não há nenhum subterfúgio. Simplesmente há o gundo turno, dispensado o interstício, visto que a pro-
interesse e o apelo que fazemos aos Srs. Parlamenta- posta foi examinada três vezes. Para torná-Ia ainda
res. Realmente a matéria foi discutida. Existem opi- mais efetiva, dar-se-ia agora, em segundo turno, a
niões divergentes e as respeitamos. É assim que se quarta votação na Câmara dos Deputados, e não
procede numa democracia. Matérias de minha auto- mais a segunda.
ria não !oram votad.as. Na semanapassada fui derro- O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
tado. Nao conseguI convencer mais de sete Deputa- palavra pela ordem.
dos, embora minha tese fosse muito boa. Assim é o
processo legislativo democrático. O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem

. V.Exa. a palavra.
Os companheiros entendem essa questão vital.

Há unanimidade, porque a matéria foi votada na ínte- O SR. HAR~~DO LIMA (Bloco/PCdoB-B~. Pela
.. . . ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente,

gra. Ela nem preclsana maiS, porque nesta Leglslatu- S e S D t d .,- d BI P I. , . raso rs. epu a os, na oplnlao o oco ar a-
ra Ja fOI votada por duas vezes, obedecendo a todos mentar PSB/PCdoB não se trata de assunto fácil de
os rig?re~,do R~gimento: a legis)ação, o interstí~i? ser resolvido. A Taxa de Iluminação Pública ainda ca-
Tambem Ja tramitou no Senado. E a mesma matena usa polêmica. Tivemos muitas discussões entre nós;
que votamos neste momento. Há interpretações. uns são favoráveis, outros, contra. Somos sensíveis
Alguns desejam o interstício de cinco sessões. aos pedidos de muitos Prefeitos que vieram de cida-

Assim, apelo para os nobres companheiros e des pe9uena~ e m~dias nos dizer que a taxa é uma
companheiras Parlamentares da Casa no sentido de necessidade Impenosa.
que possamos dar prosseguimento a esta votação, Por essas e outras razões, é possível que a ma-
sempre respeitando o voto e a posição de cada um. téria seja inconstitucional. Se o for, recorram ao Su-

~ . premo Tribunal e derrubem-na. Mas, politicamente, é
O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, o caso de votar a favor da proposta. Não só o Bloco

peço a palavra pela ordem. Parlamentar PSB/PCdoB mas toda Casa votou a fa-,
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem vor, por unanimidade, três vezes.

V.Exa. a palavra. Agora, por causa de determinada filigrana, con-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela test~n.do a. unanimidade dos Líderes, ~uerem que a

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Sr. maten,a seJ.a voté!:d~ ano que ve~. Se IStO acontecer,
Deputado Luiz Carlos Hauly foi muito claro quando h~vera um Interstlclo~~ noventa ~Ias e a taxa c?me9a-

A _ • ra a ser posta em pratica em maio, em vez de Janeiro,
exp~s SU? ~çao nesta PEC que trata da Taxa de lIuml- particularmente nos pequenos e médios Municípios.
naçao Publica. E" d'f ? A b . d'

,. • A so essa I erença. nossa nga to a e para
A matena fOI votada duas vezes na ~amara e prejudicar os pequenos e médios Municípios com o

aprovada com ampla margem de votos. FOI ao Sena- atraso de cinco meses? E a grande vitória seria dizer:
do Federal, que a apreciou em primeira votação, apro- não começarão a trabalhar em janeiro, mas em maio.
vando-a. Na segunda votação, ela caiu por falta de Ou será que os senhores imaginam que se discutir-
três votos. Veio para a Câmara e foi votada mais uma mos a questão em janeiro vamos derrubar a propos-
vez. Então, foi a mais votada de todas as matérias que ta? Não houve sequer um partido contra o Presidente,
já transitaram pela Câmara. portanto, vamos derrubá-Ia como? Nós vamos apro-

. . . . vá-Ia novamente. Mas só depois de cinco meses ela
O Regimento eXiste para facilitar os trabalhos, será posta em prática.

mas a vontade do Plenário é soberana sobre qual- " .
quer decisão que dele emane. Tanto é verdade que O Pais esta ~trasado Vlnt~ ~nos no que se refere
em diversas oportunidades fica consubstanciada nas ao seu .desenvolvlmento. Nos ultlm~s anos deste Go-
notas taquigráficas e no Serviço de Som a vontade do v~rno flc~~os ~stagna~os: o ~rescl~entooda e:ono-
legislador, que serve, inclusive, para dirimir algumas mia braSileira fOI de 1,5 }/o, 2,0 }/o, 2,5 }/o, 0,5 }/o. Nao te-
dúvidas nos tribunais superiores. mos tempo a perder.

A vontade do legislador, da ampla maioria, da Se a proposta está c,?rreta - é o juízo de todos
quase totalidade da Casa, neste instante, é votar em que votaram a favor dela !res vez~s-, vamos em fren-
segundo turno a Taxa de Iluminação Pública - TIP. te. Se houver alg~m_eqUlvo~o, nao vamos tentar pro-
Acredito que V.Exa. poderia determinar a votação e, telar a sua apreclaçao por CinCO meses.
de ofício, enviar a consulta à Comissão de Constitui- Não há nenhum partido que sustente a idéia de
ção e Justiça e de Redação, afirmando que a ampla derrubar o projeto. Não estamos absolutamente con-
vontade da maioria da Casa é votar a matéria em se- vencidos de que ele é ótimo.
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Sr. Presidente, em outras oportunidades, Depu- Regimento Interno e só pode ser aprovada com a
tados do PCdoB e do PSB entraram com recurso no anuência de todos os Líderes e Parlamentares da
Supremo Tribunal Federal. No momento, sustenta- Casa.
mos a idéia de que, na conjuntura atual, trata-se de Pedimos aos Parlamentares mais bravos como
um instrumento necessário. o Deputado Gonzaga Patriota, que se atenh~m ao

A Prefeita de Olinda, Pernambuco, ligou-me e fato de que não é a Constituição que está sendo
pediu para que votasse a favor do projeto, porque questionada - não cometeríamos tal erro -, mas o
Olinda está "apagando". Se é certo ou errado, não sei, Regimento Interno, elaborado por nós, Parlamenta-
mas precisamos, repito, aprovar a matéria. Vários res. Todos os Líderes que assinaram o requerimento
Prefeitos fazem o mesmo apelo. Estamos nos ape- propõem, neste caso, a interrupção do interstício, a
gando a alguns artigos e parágrafos de determinada fim de que o processo tenha o seu desfecho.
lei para protelar por mais cinco meses a aprovação da Nesse sentido, respondo ao Deputado Gonzaga
PECo Patriota que não há inconstitucionalidade na proposta

Apelo para os Parlamentares do Bloco Parla- encaminhada pelo Líder do seu Bloco.
mentar psb/PCdoB e demais Deput.ados desta C~sa, Em decorrência de tal esclarecimento, solicito
que ~o~ram seu m?ndato, no ,s~ntldo_de, que sejam aos membros do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, que
sen~lvels ao conteudo da matena e nao as suas for- nunca se digladiaram em lenário muito menos r
mahdades. Vamos aprovar a PECo - . p, , . . porazoes Incorretas, que venham a plenano apoiar a

Muito obrigado. proposta.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, Muito obrigado.
peço a palavra pela ordem. .

O SR PRESIDENTE (B rb N) _ li O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
. a osa eto em palavra pela ordem.

V.Exa a palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem

P I d S . - d d) S P'd V.Exa. a palavra.e a or em. em revlsao o ora oro - r. resl ente,
estou abismado, como dizem em minha região, ao ou- O ~F!: OSMAR TERRA (PMD.B-RS. Pela ordem.
vir o Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, Depu- Sem revlsao d~ orador) - Sr. Preslde~te, a PEC que
tado Haroldo Lima, defender uma inconstitucionalida- estamos apreciando fOI votada em dOIs turnos nesta
de. Nesse sentido, acredito que a Deputada Luiza Casa, no ano passado, quando foi aprovada por mais
Erundina também encaminhará contrariamente à de três quintos dos votos. Não foi aprovada no Sena-
aprovação da proposta. do Federal por uma diferença de dois votos. Neste

Não vamos nos valer da ADIN para argüir a in- ano, foi aprov~da no Senad~ Fed~ral em dois turnos.
constitucionalidade da matéria. Não podemos permi- Votada. em dOIs turnos aqUi na ~ama~a dos Deputa-
tir que, ao apagar das luzes do Congresso Nacional, dos, fOI aprovad~ com mais de tr~s qu~ntosdos votos
votemos algo que fere a Constituição brasileira todas as vezes. E a PEC com maior numero de votos

S P
'd ti" I N- .... da história do Congresso Nacional. A grande maioria

r. resl en e, a el e c ara. ao segUirei a onen- d D' .
t - d L'd O t . d P I t S os eputados manifestou sua vontade de aprova-Ia.açao a I erança. vo o sera o ar amen ar. e
512 Deputados forem favoráveis, Gonzaga Patriota ~ã? P?sso. a~eit~r ? argumento d~ que ,isso é
será contra. Se o Presidente da sessão colocar a ma- uma vlolencla. Vlolencla e um Deputado Impedir a vo-
téria em votação, é melhor decretar novamente o AI-5 tação dessa matéria. Isso, sim, é AI-5, um Deputado
e fechar esta Casa. É uma vergonha. Não aceito tal si- tentar i~pedir, com a~ifí~ios re.giment~is, que se
tuação. A matéria tem de ser retirada de pauta. atenda a vontade da malona manifesta cinco vezes.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) _ Conce- .Sr. Presidente, vamos votar!. A~ueles que se
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Haroldo Lima, considerarem de alguma forma preJudicados, que to-
a fim de que S.Exa. se manifeste sobre o assunto. mem as medidas legais cabíveis, mas o Congresso

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. Pela não pode terminar este ano sem votar e sem aprovar

d S . - d d) S P 'd essa PECoor em. em revlsao o ora oro - r. resl ente, o _
Deputado Gonzaga Patriota, com todo o ardor nor- O SR. GIVALDO CARIMBA0 - Sr. Presidente,
destino, defendeu a constitucionalidade da votação, peço a palavra pela ordem.
mas S.Exa. se enganou. O interstício não é constituci- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
onal e, sim, regimental. A matéria está relacionada ao V.Exa. a palavra.



O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Esclare
ço à nobre Deputada Luiza Erundina que, neste ano,
a matéria teve sua tramitação iniciada no Senado Fe
deral. No ano passado, essa mesma emenda foi apre
ciada e rejeitada por aquela Casa. Entretanto, como
agora teve sua tramitação lá iniciada, ela é oriunda do
Senado Federal. Repito: a matéria foi votada no Sena
do da República no atual exercício.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o destino me obriga a usar a tribuna
para formular uma questão de ordem exatamente na
última sessão em que exerço meu mandato parla
mentar. E talvez o destino esteja agindo corretamen
te, porque existem várias encrencas regimentais típi
cas do Parlamento.

Aliás, em virtude do adiantado da hora, creio
que não conseguirei me despedir de meus colegas
Parlamentares e do restante da Casa. Ficarei quatro
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O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. votada e rejeitada pelo Senado em 2001, ela está
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sendo submetida, pela primeira vez, à apreciação e
eu faço parte do PSB. A Liderança do Bloco Parla- votação desta Casa.
menta~ PSB/PCdoB é so~erana,.assi~ c~mo os com- Se tivesse sido votada no Senado, cairia no que
panhelros do PCdoB. Ha uma dlvergencla natural na dispõe o § 5° do art. 60 da Constituição Federal, se-
bancada: uns votam a favor; outros, contra. O Parla- gundo o qual:
mento é exatamente a união do sentimento de todos
Três quintos dos Parlamentares somam 308; a maio~ "A m~t~ria constan~e de pro~os~a de
ria soma 257. É perfeitamente compreensível a posi- e~enda rejeitada .ou havida por prejudicada
ção de cada um dos companheiros. As divergências nao pode se! obJ~to ~e "nova proposta na
de todos somam o positivo da Casa. mesma sessao legislativa.

Existem o Regimento Interno da Casa e a Cons- A matéria está sendo votada nesta Casa pela
tituição. Estamos mudando exatamente a Constitui- primeira vez na atual sessão legislativa. Não é verda-
ção. Estamos fazendo um novo modelo para criar de que tenha sido votada e aprovada em duas ses-
condições de aprovação. Por exemplo, onde o Supre- sões. Portanto, desrespeitar o interstício previsto no §
mo Tribunal Federal discutia que não podia ser TIP, a 6° do art. 202 do Regimento Interno é naturalmente
palavra '1axa" foi substituída por "contribuição". Esta- um precedente muito grave, e nossa bancada - pelo
mos apresentando esse novo texto legal ao Supremo menos os Parlamentares presentes nesta sessão -
Tribunal Federal para que não haja dúvida. Este Par- não concorda, mesmo que o Líder do Bloco tenha as-
lamento se posicionou por várias vezes. sinado esse requerimento. Aliás, parece-me que ele

Houve aqui uma participação muito feliz de to- nem está em discussão, não foi posto em apreciação
dos os Parlamentares, quando foi abordado a ques- e votação.
tão de que o máximo que pode acontecer é ser pror- Portanto, somos contrários a que não se consi-
rogada por quatro ou cinco meses a cobrança. Se a dere o previsto como procedimento regimental: o in-
matéria for apresentada no próximo ano para vota- terstício de cinco sessões, até porque a sociedade
ção, ainda teremos que esperar noventa dias para precisa conhecer, opinar e ter clareza da decisão cu-
que seja colocada em prática a cobrança - uma con- jos efeitos recaem sobre o conjunto da população, já
tribuição está sujeita ao princípio da anuidade. Estão que se trata de uma proposta de emenda à Constitui-
registradas as posições de quem vota contra e de ção.
quem vota a favor.

Faria um apelo aos companheiros para que fos
se considerado o requerimento dos Líderes como um
entendimento, e que não houvesse o interstício, a fim
de votarmos a matéria hoje. Compreendo perfeita
mente a posição de cada um, e lá nas bases o eleitor
sabe exatamente o posicionamento de VExas.

Sr. Presidente, o mais importante é o cumpri
mento do Regimento Interno da Casa. Havendo o en
tendimento dos Líderes, faço um apelo ao Plenário
para que seja soberano, votando esta matéria ainda
hoje. Que todos votem e que cada um assuma o seu
voto.

A SRA. LUIZA ERUNDlNA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, esclareço que a matéria não foi votada pelo
Senado neste ano. Aliás, se tivesse sido votada e re
jeitada, como foi em 2001, não poderia ter sido rea
presentada na mesma sessão legislativa. Tendo sido



Quanto às demais emendas à Constituição, que
o Deputado Genoíno citou, houve unanimidade do
Plenário. Ninguém as contestou. Portanto, continuo
exígindo o prazo de cinco sessões.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a tí
tulo de esclarecimento, no ano passado, esta matéria
foi votada duas vezes nesta Casa, com interstício e
ampla discussão. Foi votada duas vezes no Senado.
Venceu no primeiro turno e, no segundo, como o quo
rum de três quintos é qualificado, faltaram três votos
a matéria venceu. No final do ano, em dezembro, hou
ve negligência, e a matéria caiu.

Por que tem de ser votada no ano? Iniciou-se o
ano, o Senado reapresentou a matéria, reconheceu o
erro que cometeu e votou novamente matéria idênti
ca. A matéria sofreu mais duas votações, a sexta vo
tação. Veio para a Câmara, sofreu a sétima votação
hoje, e nós estamos discutindo a oitava votação.

Indiscutivelmente, esta é a matéria mais repeti
damente votada da história do Parlamento brasileiro.

Segunda questão. Por que tem que ser este
ano? Não é uma contribuição previdenciária, que tem
noventena. Ela sofre o princípio da anterioridade, da
anualidade. As Câmaras de Vereadores, após apro
vada e promulgada a matéria, terão que fazer suas
leis municipais. Aí mora o problema.
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anos sem usar este microfone, que se transformou relação à Mesa, mas aos companheiros que, com a
em uma parte do meu corpo. legitimidade do § 6° do art. 202, solicitam o interstício

Quanto ao interstício, temos de nos lembrar de de cinco sessões.
sua função no Regimento Interno. O interstício de cin- Muito obrigado.
co sessões é previsto para os casos em que as pro- O SR. JAIR SOLSONARO - Sr. Presidente,
postas de emenda à Constituição votadas sofram mo- peço a palavra pela ordem.
dificações entre o primeiro e o segundo turno. Assim, O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
tal instrumento serve para que as alterações sejam V.Exa. a palavra.
apreciadas na Comissão Especial e recebam o rela- O SR. JAIR SOLSONARO (PPB-RJ. Pela or-
tório a ser votado no plenário da Casa. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De-

Portanto, o sentido do interstício de cinco ses- putado José Genoíno é um dos melhores regimenta-
sões é exatamente o de proporcionar tempo para listas que temos nesta Casa. Mas não é porque os Lí-
analisar a mudança processada na diferença. A Co - deres assinaram, que temos de assinar também. Isso
missão Especial pode, então, examinar a diferença. aqui não é um quartel, em que o coronel manda e to-
Somente após tal apreciação é que se votará a maté- dos obedecem.
ria em segundo turno. Embora o Deputado Odelmo Leão seja meu Lí-

Digo isso porque durante a votação de muitas der e tenha assinado, eu não tenho obrigação de vo-
PEC nesta Casa eliminamos o interstício. Cito como tar com ele, como não tenho feito, da mesma forma
exemplo a ímunidade Parlamentar e as medidas pro- que não votei a favor dos 27,5% do Imposto de Ren-
visórias, entre outros casos em que, de comum acor- da.
do, suprimimos o interstício. Mesmo no caso de
emendas a que nós, da bancada do PT, fizemos opo
sição, na medida em que a modificação não se tinha
processado no conteúdo, nem na redação, elimina
mos o interstício por comum acordo, compreendendo
que ele tem um objetivo. O Regimento estabelece
prazo porque há uma finalidade, não se trata de uma
norma meramente formal.

Digo isso por reconhecer - usei muito este Regi
mento ao longo de 20 anos - que o Regimento tem
uma interpretação fria e formal. Mas há uma contradi
ção nele: permite o interstício de cinco sessões para
qualquer Parlamentar reivindicar; mas também possi
bilita, no art. 150, parágrafo único, acordo de Lideran
ças para proporcionar a supressão do interstício.

Então há dois argumentos fundamentais. Prime
iro, reconheço a legitimidade da argumentação dos
colegas em relação ao § 6° do art. 202 do Regimento
Interno. Entretanto, interpretando a finalidade do in
terstício, que é processar as modificações, levando
em conta o parágrafo único do art. 150 do Regimento
Interno, será na forma de apelo para que os compa
nheiros cujas Lideranças assinaram a supressão do
interstício pudessem processar esse acordo de lide
rança.

Obviamente, esta decisão compete à Mesa.
Mas, por meio desta interpretação, apelamos para os
colegas a fim de que manifestem as posições clara
mente. Não tendo havido modificações, e com o direi
to de voto explícito, não façamos uma obstrução sem
sentido, que expresse essa diferença. É por esse mo
tivo que eu faço esta questão de ordem, não tanto em
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Portanto, Sr. Presidente, apelo para V.Exa, no O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem.
sentido de que acate a questão de ordem do nobre Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
Deputado, remeta-a à Comissão de Constituição e contrapor a esse argumento uma questão muito sim-
Justiça e de Redação, e iniciemos o processo de vota- pies: trata-se exatamente da mesma lei, da qual a so-
ção pela oitava vez, porque, evidentemente, as posi- ciedade já tomou conhecimento, os Parlamentares já
ções contrárias estão muito firmes. Se o regime fosse discutiram, ano passado, duas vezes e votaram com
unicameral, a situação já estaria resolvida. Acato e mais de três quintos dos votos por duas vezes. Todo
acolho toda a fundamentação do Deputado José Ge- mundo está cansado de saber o que ela representa. A
noíno, com sua experiência de anos nesta Casa. Sua imprensa nacional a discutiu amplamente, foi critica-
palavra é abalizada, fundamentada e dá tranqüilidade da, referendada. Voltou-se a discuti-Ia no Senado,
à Mesa de prosseguir a votação sem que haja ne- que este ano votou com três quintos dos votos exata-
nhum tipo de problema. Solicito, repito, o início da vo- mente a mesma lei, duas vezes.
tação e o envio da reclamação à Comissão de Consti- Todo mundo teve tempo de conhecer, debater e
tuição e Justiça e de Redação. (Palmas.) agora já se votou de novo por três quintos a mesma

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, lei, mostrando que existe vontade política da grande
peço a palavra pela ordem, para contraditar. maioria desta Casa a favor de decisão para aceitar e

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) _ Tem votar e~sa lei. ~e~h.uma lei fo~ mais discutida e mais

V Ex I
conhecida na hlstona do Brasil do que essa.. a. a pa avra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. . ~n.tão, não, vale. o argum?nto de ~ue é preciso

P I d S
. - d d ) S P'd InterstlclO para discutir o conteudo da leI. Todo o mun-

e a or em. em revlsao a ora ora. - r. resl en- d" b t' d d b P .
te, não podemos concordar com a eliminação desse tO Jsa sa

p
e ~desta cVansa o te sE~ er. recllsamofs vo-

. I' d' . I ar, r. resl en e. amos vo ar. um ape o que aço.
nto proces~ua., pOIS se trata ,e ma!e.na que ~ tera_o O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) _ Mais al-
texto constitucional. Portanto, e matena especial. Nao P I . d I - d
dá para, simplesmente, a partir de interesse conjuntu- ~um a~amentar g~stan~ e evant~~ ~estao e or-
ral, estabelecer precedentes, sobretudo em se tratan- em so re o requenmen o em qu~s_ao:
do de matéria cujos efeitos vão recair sobre o conjun- S~s. Deputados, para a Preslde.ncla - a~tes .que
to da sociedade. esta seja passada ao Deputado Efraim MoraiS - fiCOU

E
, b I 'd - d' - claro que a maioria esmagadora dos Parlamentares

sta esta e .ecl . o que: na vota?~o e Iscus~ao com assento nesta Casa tem o sentimento de que
de emenda constitucional, e necessano que se de o t t" , t

d · - f' d . d d es a ma ena va a vo o.
prazo e cinco sessoes, a Im e que a socle a e J' f . d b 'd d' - , t" .. a OI e atl a por Iversas vezes, nao so nes e
possa se inteirar daqUilo que esta sendo proposto I' . S d d R 'bl' E' t'

It t t t't' I P enano, mas no ena o a epu ICa. uma ma e-para a erar o ex o cons I uClona . . _. .
. _ o na que, apesar de fazer alteraçao no texto constltuclO-

,Abrir um ~recedente em relaçao ao § 6 , ~o ~rt. nal, remete às Câmaras Municipais de todo o País a
202 e g~ave, d~lx~ndo-~e de dar ao texto,con~tltucl~- decisão final sobre a cobrança ou não da taxa.
nal s~a Importancla devida. Em o~tr~s_palses, Inclu~l- Então, peço a V.Exas. que contribuam para que
v~, nao s~ altera o .texto da ConstltUl~aode forma t~o nós, no momento de finalização do período legislati-
simples, Irresponsavel e pouco debatida com a socle- vo, possamos votar esta matéria.

dade.. .' Temos aqui sobre a mesa requerimento com a
Portanto, Inde~e,nde~te do apoIo da Lld~r~.nça unanimidade de assinaturas dos Líderes, o que não

do Bloco a esta matena, discordamos da posslblhda- representa a unanimidade dos Parlamentares com
de de sua v?tação nesta sessão, emAsegun~o turno, assento nesta Casa, para que votemos, com toda a
sem qu~ seja ~?servad? o qu: preve o § 6 em t~r- tranqüilidade, apesar do reconhecimento que este
mos do InterstlclO de seis sessoes, para que a socle- Presidente no momento, tem sobre o encaminha-
dade se inteire e os Parlamentares tenham seguran- mento do Deputado José Genoíno, de que o interstí-
~a n? moment? d~ dar s eu voto a uma mudança c?ns- cio ocorre quando há algum tipo de alteração. Seria o
tltuclonal que, inSiStO, empata de forma aguda os Inte- tempo para debate entre os pares e as bancadas so-
resses da maioria da população de nosso País. bre a mudança efetuada no texto apresentado.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a Vejo que dois Parlamentares, um do PPB e ou-
palavra pela ordem. tro do PSB, fizeram questões de ordem. Esta Mesa

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem apela para que eles possam, num segundo momento,
V. Exa. a palavra. que é o de votação, manifestar sua aprovação ou reje-



Sr.

Não posso acreditar que pensem que se está
dando um golpe com esta votação. É uma forma irres
ponsável, como foi dito. A matéria já foi amplamente
discutida e votada tantas vezes. Uma, inclusive por er
ros já assumidos.

Sr. Presidente, faço um apelo a V.Exa: uma vez
que todos os Líderes partidários assinaram o requeri
mento que está sobre a mesa, não adianta ficarmos
discutindo dez, vinte horas, um assunto que é muito
claro, que depende da vontade ou não dos Parlamen
tares. Suspenda a sessão por 2 minutos e peça aos
Líderes dos partidos que assinaram o requerimento e
aos Parlamentares dos partidos que são contrários
que apontem o porquê da decisão dos seus partidos.
Se todos os Parlamentares concordarem, poderemos
votar, daqui a 2 minutos, com tranqüilidade. Caso con
trário, vamos ficar aqui horas e horas discutindo um
assunto sobre o qual o Regimento é muito claro. A de
cisão de VExa. também foi clara. E, obviamente, os
400 Deputados que aguardam a votação dessa maté
ria irão ficar cansados com tanta discussão.

Peço, mais uma vez, a VExa. que converse com
os Líderes partidários dos dois partidos, a fim de que
se decida, imediatamente, a matéria.

Muito obrigado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - V.Exa.
está com a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, fize
mos um encaminhamento público, aberto e transpa
rente. Recolhemos, através dá requerimento, assina
turas de todos os Srs. Líderes. Todos os Srs. Deputa
dos tinham consciência de que o nosso esforço foi
para votarmos os dois turnos ainda neste ano, por ca
usa da anualidade. A Câmara dos Deputados já votou
em dois turnos. Na verdade, estará votando em qua
tro turnos.

Por esse motivo - e só neste caso, especifica
mente neste caso e nesta situação, ou seja, por já ter
mos votado em dois turnos no ano passado e em
mais um hoje, reafirmando um texto único - é que
concordamos. Não há quebra de Regimento, não há
quebra de Constituição, não há quebra de nada, é só
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ição em relação à matéria, mas que tivéssemos, com Então, esta é uma discussão de mérito. Só que o
a unanimidade de apoio dos Líderes, a possibilidade Regimento é isso que está aí. Infelizmente ou feliz-
de deixar aflorar o debate sobre o mérito da matéria. mente, repito, não há como decidir, a não ser reiteran-

Já votamos essa matéria uma vez hoje, e ela já do o apelo que V Exa. fez aos dois Parlamentares que
foi motivo de debate por diversas outras vezes, não só são contra o mérito e não contra a condução da vota-
neste plenário, mas também no Senado da República ção.
e pela sociedade brasileira.

Faço um apelo direcionado a esses dois pares,
que merecem o maior respeito e a maior admiração
não só desta Mesa Diretora, mas de toda a sociedade
brasileira, para que possamos colocar em votação
essa matéria e, com o voto da maioria, remeter às Câ
maras Municipais a possibilidade de o Município ter o
direito de cobrar essa taxa.

Faço essa ponderação para que possamos, em
atenção ao requerimento que está sobre a mesa e
que foi lido por esta Presidência - e assinado, repito,
por todos, sem ter sido questionado por nenhum dos
Líderes, apesar do questionamento dos Srs. Deputa
dos -, colocar em votação e decidir, de forma madu
ra e consciente, de acordo com a vontade da maioria
desta Casa, a matéria que está em pauta.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não quero
entrar no mérito da matéria, nem vou fazê-lo, porque
não é o momento. O Deputado José Genoino, muito
sábio a respeito do Regimento Interno da Casa, for-
mulou questão de ordem com base no Capítulo V, que
trata do interstício, art. 150, parágrafo único.

Só que esse dispositivo não é aplicável a essa
matéria, porque se trata do prazo comum de duas
sessões, interstício de duas sessões. A matéria que
está em pauta está sujeita a disposições especiais,
com interstício de cinco sessões. Felizmente ou infe
lizmente, não podemos usar esse argumento.

Na verdade, há um impasse político no exame
da matéria. Discute-se neste momento a vontade de
cada Parlamentar a respeito do mérito. Ninguém dis
cute o interstício, porque desejam apresentar uma
proposta ao Relator e este quer usar esses cinco dias
para adaptá-Ia ao seu relatório, se aceita pela Comis
são, para depois vir ao plenário.

Está se recorrendo ao Regimento Interno sob o
argumento de que é um absurdo votar essa matéria.
Cada Municipio tem o seu Vereador, para defendê-lo.
A aprovação desta matéria vai onerar ou não o Muni
cípio já tão sofrido?



O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Faz par
te, Deputado.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PST-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero me
pronunciar, com muita propriedade, em razão de ter
sido um dos Líderes que assinaram esse requerimen
to. Temos de deixar claro que todas as vezes em que
o interstício foi quebrado, o fato aconteceu por unani
midade, não só de Líderes, mas de todos os Deputa
dos. Isso é real. O que está acontecendo não é dis
cussão regimental. O Regimento é claro, mas ten
ta-se uma argumentação política.

Os Deputados Jair Bolsonaro e Luiza Erundina
não estão discutindo se está certo votar com uma,
duas ou cinco sessões, e se, de outra vez, foi feito as
sim ou não, porque o Regimento é muito claro. Fui o
primeiro Líder a discordar dessa votação, mas me
rendi aos apelos políticos dos próprios Municípios. Eu
não aceitava que tentassem me convencer de algo de
que não se convence.
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para que não se jogue para o outro ano, porque, no A discussão não está em torno da questão de o
ano que vem, está claro que será aprovado o segun- Regimento Interno permitir ou não. Ele é muito claro.
do interstício, se porventura vier a ser este o encami- Temos vários exemplos em que o Regimento foi dei-
nhamento. xado de lado por unanimidade do Plenário. Digo isso

Apelo para VExa. no sentido de que garanta a porque não concordo com o fato de que, como Líder,
votação, no segundo turno, ainda nesta sessão e nes-

eu tenha opinião da qual meu liderado não possa dis
te momento, porque se continuarmos a nos alongar
poderemos ter problema de quorum. cordar. Isso existe no quartel, não no Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) _ Deputados Jair Bolsonaro e Luiza Erundina,
Solicitam a palavra os Deputados Cabo Júlio, VExas. estão certos - a interpretação que fazem é
Ronaldo Caiado, Luiza Erundina e Waldemir Moka. corretíssima - e, se VExas. não se dobrarem, a vota-
Peço aos senhores, enquanto esses Deputados ção poderá ocorrer, mas ser questionada. O que se
fazem seus pronunciamentos, que cheguem a um faz agora é um apelo político ao coração de V.Exas,
acordo. uma vez que a matéria vai ser votada de qualquer for-

A Mesa é favorável à quebra do interstício já. ma em abril ou março, não tenham dúvida disso, visto
Lemos o requerimento baseado na unanimidade dos que o Plenário das duas Casas já se posicionou.
Líderes. Logo após passaremos para o Respeitosamente, Deputada Luiza Erundina,
encaminhamento de votação. V.Exa. está interpretando corretamente o Regimento.

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente, Entretanto, o que se tenta, já que a Legislatura está
peço a palavra pela ordem. terminando, é amolecer um pouco o coração de

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem VExa. Temos de ter consciência de que o Plenário
V.Exa. a palavra. está se dobrando a uma argumentação política e não

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela or- regimental. Discutir quem está certo e quem está er-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa. rado não vai dar em nada, porque, enquanto se discu-
está concedendo a palavra a alguns Deputados pela

te, os Deputados estão indo embora, e precisamos de
terceira ou quarta vez, para discutir o mesmo assun-

votos. O apelo a VExas. é político e não regimental.to.
Deputada Luiza Erundina, V.Exa., como ex-Pre

feita, sabe das deficiências e necessidades dos Muni
cípios e como a aprovação da matéria será importan
te. Na minha terra, Coluna, que tem 6 mil habitantes, o
Prefeito deve estar assistindo à sessão e torcendo
para que aprovemos logo a TIR que vai aumentar a
receita do Município.

Então, embora sabedores de que ambos estão
corretos, peço, do fundo do coração, à Deputada Lui
za Erundina e ao Deputado Jair Bolsonaro que se
rendam e possamos votar a matéria agora.

Muito obrigado.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, há exatamente uma semana, fi
camos no plenário desta Casa até as 3h15min. (Muito
bem.) Naquela oportunidade não houve inversão de
pauta, não foi priorizada a discussão que dizia respei
to aos Municípios.



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56539

Os Parlamentares, em suas bases, declaram estão aqui quatro Deputados -, discorda do fato de
ser municipalistas e que, por esse motivo, apoiarão os se eliminar essa exigência regimental.
interesses dos Municípios no Congresso Nacional. Em relação ao apelo que o colega Cabo Júlio
Naquela madrugada, votaram-se todas as matérias fez ao meu coração, informo S.Exa. que meu coração
de interesse dos Governos Estaduais e Federal. Os está sensibilizado pelos milhões de brasileiros que
Municípios foram deixados por último. Se tivéssemos estão assistindo a esta discussão pela TV Câmara e
obtido quorum naquela noite, estaríamos votando sabem que não é correto aprovarmos essa matéria.
hoje, com o interstício de cinco sessões, sem nenhu- A propósito, não adianta apenas autorizarmos
ma dificuldade. as Câmaras Municipais a deliberarem sobre a maté-

Conhecemos as dificuldades; houve entendi- ria em virtude de uma implicação de ordem legal: elas
mento entre as Lideranças para se abrir mão de uma já estão em recesso. Para se cobrar tributo, há que se
situação que não é nem será a primeira. Há prece- obedecer ao princípio da anualidade. Portanto, essa
dentes. E o Deputado José Genoíno esgotou a maté- contribuição não poderá ser cobrada no próximo
ria com competência e argumentação consistente. exercício porque as Câmaras Municipais já estão em
Mas, Sr. Presidente, preocupa-nos o fato de que ama- recesso e não poderão apreciar a matéria este ano.
nhã vários Parlamentares estarão sendo diplomados
nos Estados, o que pode provocar esvaziamento do Mantenho minha posição, junto com os compa-

I ,. I' d co mos o mesmo r.·sco de na-o nheiros de bancada, de não aceitar essa alteração dop enano, a em e rrer
texto constitucional que abrirá perigoso precedente.atingir o número necessário.
Não é verdade que quando da apreciação da limita-

Segundo argumento do Deputado Cabo Júlio, ção de medida provisória e da imunidade parlamentar
existe entendimento dos Líderes, conforme o acerta- o interstício de cinco sessões foi garantido, assegura-
do na quarta-feira passada. Todavia, se não houver do e respeitado.
acordo das bancadas ou do Plenário, a Mesa tem a
prerrogativa de encaminhar a matéria à Comissão de Portanto, está firmada minha posição, visto ter
Constituição e Justiça e de Redação para ser votada. compromisso com o povo que não quer mais um tribu-
Tal medida evitará prejuízo mais uma vez aos Prefei- to, que não suporta a grande carga de tributos.
tos e às lideranças do interior, no que concerne à de- O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Os
cisão que aguardam há muito tempo. Parlamentares com assento nesta Casa estão aqui

Sr. Presidente, pedimos a VExa. a votação da para defender o povo brasileiro. Então, de forma
matéria, respeitando-se posições contrárias, e o alguma posso aceitar qualquer insinuação de que os
encaminhamento à Comissão de Constituição e Parlamentares não estejam debatendo os interesses
Justiça e de Redação. do povo brasileiro. (Palmas.)

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem VExa. a palavra.

VExa. a palavra. O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB-MS. Pela or-
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- ria de enfatizar que se não votarmos hoje essa maté-
te, Sras. e Srs. Deputados, não posso atender ao ape- ria não o faremos amanhã, e mais uma vez os Municí-
lo emocionante do Deputado Cabo Júlio, uma vez que pios sairão prejudicados.
a lei é para ser cumprida. Se estivermos a depender Sr. Presidente, solicito então a V.Exa. - que,
da interpretação de texto legal, regimental ou consti- aliás, já ouviu pacientemente todas as opiniões -,
tucional ou das circunstâncias, que garantia teremos que a Mesa tome agora uma decisão. Aqueles Parla-
do respeito à lei, do respeito ao direito? mentares que se sentirem prejudicados podem recor-

O Secretário-Geral da Mesa, Dr. Mozart, sabe rer à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
muito bem que não adianta o apoio de todos os Líde- ção. Vamos votar a matéria.
res se um único Parlamentar não concordar com a eli- O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Por se
minação desse dispositivo regimental. tratar de matéria constitucional, já foi exaustivamente

Não apenas eu discordo, mas também outro debatida pelos Plenários da Câmara dos Deputados
Parlamentar, ou partido - pelo menos do meu partido e do Senado Federal e votada na tarde de hoje.



A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO
(PPB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vai votar liberado. No
entanto, o PCdoB votará "sim".

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim".

O SR. NELSON TRAD (PTB-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

É preciso lembrar que essa decisão não pode
formar jurisprudência. Ela foi tomada em virtude de
fato inusitado.

O PFL recomenda o voto "sim", na certeza de
estar atendendo ao clamor não só das nossas gran
des cidades, mas também dos outros 5 mil pequenos
Municípios brasileiros, que têm praticamente sua re
ceita orçamentária baseada no FPM e, assim, preci
sam da Taxa de Iluminação Pública para manter e
melhorar sua iluminação. Nossas cidades estão muito
escuras, e é preciso que a população tenha melhores
condições de habitabilidade.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "sim".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
PEC foi amplamente discutida neste plenário, votada
duas vezes no Senado Federal e três vezes na Câma
ra dos Deputados. Esta será a quarta vez. Nenhuma
matéria foi tão votada quanto esta.

Desde o início, disse que a vontade do Plenário
é soberana. Ela prevalece sobre qualquer artigo do
Regimento, desde que exercida com democracia, ou
vindo os que pensam contrariamente. V.Exa. assim o
fez.

Art. 149-a Os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir contribuição, na
forma das respectivas leis, para o custeio do
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Esta Presidência, ao reabrir os trabalhos desta serviço de iluminação pública, observado o
sessão extraordinária, recebeu um requerimento que disposto no art. 150, I e 111.
teve apoio unânime dos Líderes da Casa. Após ouvir Parágrafo único. É facultada a cobran-
todos os Parlamentares e, principalmente, os Líderes, ça da contribuição a que se refere o caput,
entende que essa matéria tem particularidade muito na fatura de consumo de energia elétrica.'
grande. Art. 2°. Esta Emenda Constitucional

Visto que as outras matérias em que se buscou entra em vigor na data de sua publicação."
unanimidade da Casa não estavam sendo novamente
debatidas; que na primeira votação não houve qual
quer alteração do texto aprovado pela Câmara dos
Deputados; que o encaminhamento feito pelo Depu
tado José Genoíno foi no sentido de que o interstício é
para haver entre a primeira e a segunda votação outro
debate sobre a matéria, principalmente sobre aquilo
que foi mudado; que houve o apoio das Lideranças,
esta Mesa recebe, principalmente sintetizado na
questão de ordem do Deputado José Genoíno, res
paldada pelas palavras do Deputado Professor Luizi
nho, do seu partido, a questão de ordem de S.Exa. e
vai colocar em votação o requerimento.

As questões de ordem rejeitadas pela Mesa po
derão, caso seus autores desejem, ser remetidas à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB-RJ. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pelo art. 192, § 8°, do Regimento, o encaminhamento
de votação nos requerimentos, quando cabível, é
limitado ao signatário e a um orador contrário.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Neste
tipo de requerimento não cabe encaminhamento de
votação, pois é dirigido à Mesa.

A decisão já está tomada.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Em

discussão a matéria a matéria.
NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Vou

submeter a votos, em segundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 559, de 2002:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1°. A Constituição federal passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 149-A:

-------_._-_ _ -
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o SR. CABO JÚLIO (PST-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota
"sim".

O SR. CLEMENTINO COELHO
(Bloco/PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. ROBSON TUMA- Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem

VExa a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou muito
preocupado. Todos os oradores que estiveram defen.
dendo a votação desta matéria agora chegaram a
mesma conclusão: tanto o Deputado Jair Bolsonaro
quanto a Deputada Luiza Erundina tinham direitos re
gimentais.

Se não fosse um acordo político feito por unani
midade, não haveria essa votação. Várias vezes, meu
colega de São Paulo, o Deputado Arnaldo Faria d~

Sá, não aceitou o acordo e, por isso, não foram reali
zadas as votações.

Algumas exigiam quorum qualificado. Quan
do havia unanimidade, tudo bem; mas quando algum
Parlamentar não concordava, não se faziam as vota
ções.

Sr. Presidente, estou preocupado com o fato de
amanhã um membro da Mesa ou um Parlamentar que
assuma a Presidência da sessão colocar em votação
determinada matéria que não tenha tantos Parlamen
tares a favor, baseados nos mesmos argumentos utili
zados para essa votação.

Formulo esta questão de ordem com o objetivo
de impedir que qualquer Parlamentar que estiver pre
sidindo a sessão da Câmara dos Deputados suspen
da, sem ouvir os Líderes partidários e os próprios De
putados, o interstício de matérias com tramitações
especiais ou normais, valendo-se da decisão de
VExa.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem

VExa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejo tranqüilizar o nobre Deputado Robson Tuma, di
zendo que todos somos guardiões da Constituição.
Aqui, a respeitamos.

Não existe inconstitucionalidade no procedi
mento ora adotado. Pelo contrário, estamos traba
lhando com uma maioria extremamente ampla. Não
chegou a 10% a oposição à matéria na votação ante
rior.

V.Exa. entende a pluralidade da formação dos
Parlamentos do mundo inteiro. Não há, no meu enten
dimento, acordo maior possível do que obtermos 90%
dos votos favoráveis a uma matéria num Parlamento
tão complexo, tão díspar e de formações partidárias
tão amplas como o brasileiro.

O Brasil é plural. O sistema partidário é plural.
Todos se manifestaram. Há unanimidade dos partidos
e divergência de Parlamentares que não chega a
10% do número total de membros desta Casa.

Esta matéria é submetida à quarta votação, em
treze meses, na Câmara dos Deputados. Consideran
do as votações feitas no Senado Federal, esta é a oi
tava votação desta matéria. Ela é amplamente conhe
cida. A Nação brasileira sabe disso.

Não se preocupe, Deputado Robson Tuma.
Estamos aqui para defender a Constituição, o Estado
Democrático de Direito, como fizemos a vida toda, e a
grande maioria dos Parlamentares está solidária com
VExa.

Não se criará precedente algum. A matéria é ím
par. Este é um caso ímpar. No meu modesto ente.n?i
mento, não precisaríamos sequer votar a materla,
pois ela já foi votada pela Câmara. Se houvesse en
tendimento maior, esta Casa dispensaria as duas vo
tações. A matéria foi aprovada por maioria esmaga
dora, em dezembro do ano passado, na Câmara dos
Deputados. No Senado Federal, pela ausência ~e

Parlamentares no final do ano, faltaram apenas tres
votos para o quorum qualificado. Então, a matéria é
ampla e novamente decidida.

Não tenho dúvida dos objetivos a serem alcan
çados aqui. Agora, não venham com a conversa de
magógica de querer defender a população. Demago
gia, não! Não posso aceitar certas palavras de Parl~

mentares que, demagogicamente, dizem que a medi
da vai afetar e afligir a população. Estamos defenden
do a segurança da população brasileira. Esse é o de
ver que cada um tem. A matéria será votada pelos
Municípios brasileiros. Cada Câmara de Vereador
deve ter o respeito constitucional pelo municipalismo.
Quem já foi Prefeito tem a obrigação de respeitar o



O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Convoco
os Deputados presentes em outros recintos da
Câmara dos Deputados a virem ao plenário votar
matéria de extrema importância.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da Casa, peço a VExa. que acione as campai
nhas e convoque os Srs. Deputados a virem ao plená
rio votar importante matéria.

Convoco também os Srs. Parlamentares, sobre
tudo os do PFL, a virem ao plenário, pois se trata de
projeto fundamental para o fortalecimento dos Muni
cípios brasileiros, sobretudo dos pequenos.

Não se trata de criação de taxas, mas de
regulamentar situação existente. No Município,
precisamos de uma célula-base da organização
política e administrativa do País. O cidadão vive no
Município, não na União, tampouco no Estado. Então,
o Município tem direito à saúde de boa qualidade, à
educação, à segurança pública, à geração de
emprego e até mesmo ao lazer.
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Município, a sua Câmara de Vereadores. Pode ser As cidades brasileiras estão muito pobres, escu-
que alguns não tenham sido Prefeito, mas quem foi ras e tristes. Precisamos hoje iluminá-Ias para que to-
tem a obrigação de respeitar o princípio da democra- mem vida.
cia, do ente federado, que está no texto constitucional Faço este apelo, pois hoje de manhã acertei
a partir de 1988. O Município é ente federado, possui com o Líder Professor Luizinho a votação do Projeto
Câmara de Vereadores, vida e legislação. A matéria é de Lei n° 7.080, que contempla o Ministério Público
um princípio, um enunciado. Querem segui-Ia, si- da União, apesar de não criar qualquer cargo ou gerar
gam-na. A Câmara de Vereador que não quiser seguir despesas. Trata-se apenas da regulamentação de
a orientação do texto constitucional ficará sem a legis- profissões existentes.
lação local. Também espero ver apreciados os Projetos de

Não aceito. Refuto a tese de que se está defen- Decreto Legislativo nOs 2.414 e 2.415, de minha auto-
dendo interesse de milhões sozinho. O que é isso? A ria e do Deputado Arnaldo Faria de Sá. Tais decretos
grande maioria dos Parlamentares defende a medida têm por objetivo sustar os efeitos do decreto que auto-
porque ela é justa, de interesse social. Se não querem rizou os fiscais da Receita Federal a quebrar o sigilo
cobrar dos pobres - recomendo que os Prefeitos não fiscal de qualquer cidadão que movimente mais de 5
cobrem das populações pobres -, que as Câmaras de mil reais e de quaisquer empresas jurídicas cuja mo-
Vereadores não cobrem, mas fazer demagogia! Dar vimentação bancária seja superior a 10 mil reais. Ou
iluminação pública para os ricos, no centro das cida- seja, em virtude de poderes conferidos por determi-
des, onde se gasta mais? Não, tem que cobrar! nado decreto, um fiscal da Receita Federal pode que-

Esta é a minha tese e a minha posição. Vamos brar o sigilo assegurado por lei.
trabalhar juntos para fazer as mudanças necessárias, Estamos apresentando requerimento de urgên-
pois não estamos criando imposto, mas mudando cia para tramita9ão do projeto de decreto le~~slat.ivo

taxa por contribuição. É mera contribuição, mera mu- que su~taos e~elt~sde um.outro decreto que -: Intelra-
dança para atender à decisão do Supremo Tribunal mente Inconstitucional. Afinai, um decreto nao pode
Feder~1. determinar que um simples fiscal da Receita Federal

possa quebrar o sigilo de qualquer cidadão cuja movi
mentação bancária seja superior a 5 mil reais e de
empresas jurídicas de nosso País que movimentem
mais de 10 mil reais. Essa prerrogativa é absurda,
pois fere nossa Constituição.

Entramos em entendimentos com o Senado Fe
deral no sentido de que esse projeto de decreto legis
lativo seja votado ainda nesta Legislatura. Assim, sus
taremos definitivamente os efeitos da aberração jurí
dica que conferiu aos fiscais da Receita Federal tais
poderes.

Também solicito a atenção dos colegas para o
Projeto de Lei n° 275, que trata das mulheres policiais
federais. Esse projeto está pronto e precisa ser vota
do.

É importante encerrarmos a votação dessa PEC
o mais cedo possível, a fim de que possamos dar
prosseguimento à apreciação das demais matérias.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. CABO JÚLIO (PST-MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reno
var meu apelo à Mesa - eu o fiz quando o Deputado

. .....•_-.---_....,-----_.•--_.__ ......_......._-_._----
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Efraim Morais presidia a sessão - para que o PLC n° meu Tuma que dá poder de polícia às Guardas Muni-
275, que regulamenta a aposentadoria da mulher ser- cipais. Os Prefeitos precisam da cidade iluminada.
vidora policial, conste da pauta. Esperamos que a Guarda Municipal, fortalecida, pos-

Há quase dois anos que as mulheres policiais sa dar maior tranqüilidade à população.
estão circulando pelos nossos corredores. Houve pa- A questão de ordem que fiz a VExa. é de mérito
recer pela aprovação da matéria em todas as Comis- regimental. Continuo muito preocupado com a possi-
sões desta Casa. Por isso, apelo aos Srs. Líderes bilidade de o Supremo Tribunal Federal nos mandar
para que o PLC n° 275 conste da pauta, a fim de po- repetir a votação.
dermos votá-lo ainda este ano. Sr. Presidente, quero fazer um apelo, que diz

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a respeito ao que o Cabo Júlio acabou de fazer. Fui Re-
palavra pela ordem. lator do Projeto de Lei Complementar nO 275-A. Hou-

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem ve inversão de pauta. Já que estamos votando esta
VExa. a palavra. matéria, apelo a todos os Parlamentares que votem o

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB-MG. Pela Pr~j~to de Lei n° 275, que trata da aposentadoria do
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, poliCiaI. Sabemos dos problemas por que passa o
Deputado Barbosa Neto, na votação anterior, meu profi~~ional que trabalha nas ruas, que s?fre todo tipo
voto foi "sim", de acordo com a bancada do PMDB. de dlflcul~ade para lutar contra os bandidos e defen-

Estou muito entusiasmada com essa PEC, pois der a sociedade.
nós, mulheres, que conhecemos a fundo o problema Apelo a V~~~s. que ~o~em a mat~ria em home-
da violência contra nós e, de forma especial, o estu- nagem aos poliCiaiS brasileiros que tem enfrentado
pro, vemos que quase todos os casos acontecem em nas ruas uma crescente luta armada contra o crime.
lugares ermos, escuros. Iluminar as cidades e suas O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
periferias é crucial para que se combata a violência, palavra pela ordem.
em especial a violência contra a mulher. O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem

Essa PEC acontece em muito boa hora. Por isso V.Exa. a palavra.
meu voto é "sim", como o da bancada do PMDB. O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem.

Não queremos demagogia. Compreendemos o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas
problema do contribuinte, mas também entendemos votações, votei de acordo com a orientação do
que o Prefeito é responsável por esse serviço; por partido.
isso é necessária a Taxa de Iluminação Pública. O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Sras. e

Aproveito a oportunidade para homenagear os Srs. Deputados, como o debate da matéria em pauta
Prefeitos, já que está é a última sessão de que partici- acabou se estendendo, deixamos de conceder a
po. palavra ao nobre Deputado José Genoíno, que veio à

Obrigada. Mesa solicitá-Ia.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a Por uma condescendência, após o encaminha-
palavra pela ordem. mento do Deputado Silas Brasileiro, assegurarei o

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem tempo de dez minutos, prorrogáveis por mais dez,
V.Exa. a palavra. para que S.Exa. possa despedir-se de todos os seus

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. colegas, o que nenhum de nós gostaria de ouvir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira- O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente,
mente quero dizer que não entrei com a questão de peço a palavra pela ordem.
ordem, pois considero o mérito da matéria importan- O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
te. Só estamos dando possibilidade de as Câmaras VExa. a palavra.
Municipais discutirem o assunto. É claro que elas não O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG. Pela
devem cobrar essa taxa dos residentes nos bairros ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pobres. Elas vão decidir de quem cobrarão a Taxa de Sras. e Srs. Parlamentares, nossa participação nesta
Iluminação Pública. Obviamente, cada uma discutirá Casa tem sido mais freqüente nas Comissões e junto
seus problemas sociais e a população fará o acompa- aos Ministérios. Praticamente não temos tomado par-
nhamento. te ativamente no plenário, mas, no encerramento des-

Essa é uma emenda importante, pois já foi apro- ta Legislatura, queremos parabenizar VExa., que
vada no Senado Federal a emenda do Senador Ro- também não tem presidido com freqüência a Mesa,
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mas hoje o faz com firmeza e determinação. Sem dú- Quero dizer aos colegas Parlamentares que é
vida, isso é motivo de orgulho para nós, seus correligi- uma despedida alegre. Em política, a gratidão tem um
onários do PMDB. significado, e o significado da gratidão é o compromis-

Cumprimentamos o Líder Inocêncio Oliveira, so de reconhecer essa instituição pelo que ela repre-
que tem encaminhado com muito discernimento as senta, pelo que significa, pelo que tem para produzir
matérias no plenário, e também, de maneira muito di- em nós, Parlamentares, independentemente de parti-
reta, o Deputado José Genoíno, que se está despe- do: uma convivência democrática e civilizada.
dindo de nós. Construímos com Parlamentares que não estão

Sr. Presidente, de forma nenhuma, podemos di- mais nesta Casa uma relação de grande disputa e de
zer que a cobrança da Taxa de Iluminação Pública grande negociação. Por isso, não posso deixar de
virá apenar o povo. Como ex-Prefeito que administrou lembrar duas figuras ausentes e que presidiram a Câ-
um Município de porte médio no País, sabemos o mara dos Deputados: Ulysses Guimarães e Luís Edu-
quanto é importante para o Município a arrecadação ardo. Gostaria também de agradecer a todas as Lide-
dessa taxa. Dividida entre a população, não represen- ranças: à liderança da Casa, Deputado Aécio Neves,
ta praticamente nada. Portanto, é muito importante a quem já externei meus agradecimentos na sessão
essa votação. Os Municípios estão penalizados, com de ontem; às Lideranças do PMDB; do PFL; do PPB;
receita muito baixa e despesa muito elevada e esse do PT, meu partido; do PSB, companheiros de jorna-
recurso vem numa hora muito própria. da neste Parlamento; do PDT, do meu grande amigo

Encerrando, cumprimentamos os colegas e, de M~ro Teixeira, com quem fizemos grandes articula-
maneira muito especial, rendemos nossa homena- ço~s e grandes ~nfrentamento~; ?~ PCdoB; do P~,
gem a esse grande Líder do Partido dos Trabalhado- ~nflm, toda~ as Llderanç~s partldan~s com as quais
res, Deputado José Genoíno. tive oportunidade de conviver como Llder da bancada

M
't b' d do PT e como Deputado em vários momentos delica-

UI o o nga o. d d . t'n'-os a InS U1çao.
O SR. PRESIDENTE (~arbosa Neto),~Convoco Nesses vinte anos, cada mandato parlamentar

todos os Parlamentares a virem ao plenano votar a d . . h ,"' I" A
t

' . elxou marcas em mln a expenencla po Itlca. mar-
ma ena. d .. d f' I I d .ca o pnmelro man ato OI a uta pe a emocraCla,

O SR. JOSÉ GENOíNO -Sr. Presidente, peço a simbolizada na campanha das Diretas-Já; a do se-
palavra pela ordem. gundo mandato foi a luta na Assembléia Nacional

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem Constituinte, de grandes ensinamentos e muito
V.Exa. a palavra. aprendizado; no terceiro mandato, a luta decisiva nes-

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem. ta instituição pela ética na política; no quarto e quinto
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. mandatos, a oposição ao modelo desenvolvido por
Deputados, companheiros de bancada, amigos e Fernando Henrique Cardoso, a construção da resis-
amigas, hoje estou me despedindo da Câmara, fa- tência e a apresentação de alternativas que possibili-
zendo uma interrupção de vinte anos desde fevereiro taram a vitória do companheiro Lula na disputa pela
de 1983. Agradeço ao Sr. Presidente, ao Deputado Presidência da República.
Themístocles Sampaio e aos colegas a atenção Quero dizer a todos os colegas desta Casa que,

Meu primeiro ato é um gesto de gratidão, que se independentemente da ideologia e do partido de cada
estende, primeiramente, a toda a Assessoria da Câ- um, com todos estabeleci relação de respeito e de
mara dos Deputados, a todos os funcionários com os amizade. Nesta Casa aprendi a frase sempre repetida
quais convivi nesse período, em especial aos da por Ulysses Guimarães: "As amizades não impedem
Assessoria Legislativa e da Secretaria-Geral da a disputa e a disputa não se mistura com ataques
Mesa, aos quais, com certeza, dei mais trabalho. pessoais, nem com amizades",
Aprendi muito com esses servidores. Estendo esse Por isso recebi de todos os Líderes e de todos
ato de gratidão aos funcionários de todos os Deputa- os companheiros e companheiras lições que me de-
dos do PT, em especial da Liderança, pois durante ram experiência política; aprendi nesta Casa lições de
meus mandatos a exerci duas vezes. Nesse período, democracia. Aqui todos somos iguais. Aqui o Parla-
na convivência com os funcionários da Liderança, de mentar não é medido pela quantidade de votos que
bancada, do meu gabinete e dos demais aprendi a te- recebeu, mas pelo seu conteúdo, pela qualidade das
cer e a construir na Casa todos os meandros da atua- suas palavras, pela capacidade de disputar e de ne-
ção política. gociar.



O SR. JOSÉ GENOíNO - Obrigado, Deputado
Mauro Benevides.

Ouço, com prazer, o companheiro de bancada
Deputado João Magno.

Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56545

Aprendemos nesta Casa radicalmente derno- tos anos nesta Casa, abraçando-o carinhosamente,
crática a cara do Brasil no que ele representa de virtu- calorosamente, de coração aberto; um coração que
de, de esperança, de grandes embates pela demo- há trinta dias foi reaberto, novamente operado e que
cracia; a cara do Brasil no que ele representa em dile- recebe, mais uma vez, a brisa do Brasil. Desejo-lhe,
mas, desafios, problemas e necessidade de refor- meu caro amigo, saúde e felicidade. Que o País tenha
mas. sucesso sob o comando do Presidente Lula. Estou

Cada mandato foi para mim uma grande lição. A certo de que o Brasil se reencontrará com seu grande
maior é de que a política é encantadora, pois por meio destino, pois o Ministério que está sendo montado é
dela buscam-se soluções para a vida. Aprendi que composto dos melhores homens da nossa Pátria. Pa-
não existe situação sem solução, que não existe beco rabéns, Deputado José Genoíno, saudades, abraços!
sem saída. Vi isso no primeiro enfrentamento que tive QUe Deus o acompanhe!
com Ulysses Guimarães, quando S.Exa. presidia a O SR. JOSÉ GENOíNO - Deputado José Lou-
Câmara dos Deputados. renço, VExa. está entre os Parlamentares com os

Aqui aprendi a apartear; aprendi a apresentar quais tivemos convivência mu~o franca e sincera. Os
questões de ordem; vivi nesta Casa noites de obstru- Anais da Câmara dos Deputados registram embates
ções intermináveis, andei por todos os corredores, duros, pesados, acalorados, mas nunca deixamos de
percorri todas as entranhas, acompanhei todos os nos abraçar, de nos cumprimentar e contar piadas
processos que construímos ao longo dos vinte anos. nos momentos de relaxamento.

Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado José Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be-
Lourenço, ilustre adversário, amigo de grandes jorna- nevides, com quem tivemos grandes debates quando
das. S.Exa. presidiu o Congresso Nacional como Senador

O Sr. José Lourenço - Meu caro José Genoí- da República.
no, eu não poderia ficar de fora das homenagens fei- O Sr. Mauro Benevides - Sr. Deputado, essa
tas a V.Exa. na sua despedida, embora espere que lembrança toca o meu coração e o de V.Exa. Posso fa-
sua ausência seja temporária. Fomos durante mu~o lar pela bancada do Ceará, do seu Ceará das barran-
tempo adversários. Adversários leais, mas adversári- cas do Rio Quixeramubim. VExa. sabe, meus ances-
os. Encontramos pontos convergentes em diversos trais são da sua terra natal. E foi lá, convivendo com a
momentos da nossa longa vida pública. Votamos jun- realidade do sertão adusto, que V.Exa. revitalizou
tos nas Diretas-Já, quando era um tanto perigoso to- suas energias e começou a descortinar o País, do
mar essa iniciativa. Comandei uma dissidência e fun- qual precisava combater as desigualdades regionais.
dei o PFL para derrotar neste plenário o Sr. Paulo Ma- E VExa. ofez no campo ideológico com coragem, dig-
luf e eleger Tancredo Neves. VExa., sempre combati- nidade e bravura. Neste plenário, ao tempo em que
vo, sempre alerta, sempre disposto a uma nova bata- exerci a Presidência do Congresso Nacional e a
lha, sempre leal. V.Exa. nunca escondeu o que era e Vice-Presidência da Assembléia Nacional Constituin-
sabia, antecipadamente a minha posição. Vim ao ple- te, seguidas vezes tive que dirimir questões de ordem
nário no dia de hoje, caro amigo José Genoíno, para que V.Exa. suscitava, procurando fazê-lo da forma
homenagear um Parlamentar que, saindo desta mais democrática possível para lhe abrir o espaço
Casa, leva as melhores recordações de sua vida. Co- que lhe permitisse afirmar suas convicções democrá-
nhecemo-nos bem. Se eu retornasse, teria o maior ticas. Portanto, ao aparteá-Io, quando V.Exa. deixa a
respeito pelo seu partido e pelo Presidente da Repú- Câmara dos Deputados para exercer com imensa
blica que será empossado em 1

0

de janeiro. Os que responsabilidade a Presidência do seu partido, o Par-
estiverem nesta Casa no novo período legislativo de- tido dos Trabalhadores, quero consignar minha admi-
vem apoiar o Presidente Lula, pois estarão apoiando ração pelo seu trabalho parlamentar e, sobretudo,
a vontade da grande maioria do povo brasileiro. Fo- prognosticar a atuação firme, resoluta, determinada,
ram cerca de 20 milhões de votos de dl'ferença entre o

que constituiu o apanágio da sua luta em favor da dePresidente eleito e o candidato que ficou em segundo
mocracia em nosso País. Nossa saudação, Deputado

lugar. O povo quer mudanças, que deverão concreti- José Genoíno.
zar-se sob o comando do Presidente Lula. Creia, meu
velho amigo Genoíno, que sua luta na Presidência do
partido talvez seja a mais difícil, mas V.Exa. está pre
parado para enfrentá-Ia. Ao me despedir, saúdo-o
pelo magnífico trabalho que realizou ao longo de tan-



O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado,
Deputado Cabo Júlio.

Ouço o Deputado Walter Pinheiro. Em seguida,
o Deputado Gerson Peres, companheiro de longa
história no Congresso Nacional.

O Sr. Walter Pinheiro - Nobre companheiro e
Deputado José Genoíno, eu disse ao ex-Presidente,
Deputado Aécio Neves, que, às vezes, a hora do en
contro é também a da despedida. Neste momento, o
Parlamento pode registrar a figura do velho guerrilhei
ro do Araguaia na tribuna. Destaco a figura de V.Exa.
na permanente defesa do papel do Parlamento, na in
transigência com as coisas corretas, leais, verdadei
ras. VExa. é um defensor de todos, até porque preza
a imagem da Casa. Destaco, acima de tudo, sua figu
ra humana. Às vezes, muitas pessoas de fora não per
cebem. A Bíblia fala também, em certo trecho, que
amigo é mais chegado do que um irmão. E o compa
nheiro e Deputado José Genoíno é um desses ami
gos que soube orientar os novos, passar seus ensina
mentos sem arrogância. Tivemos oportunidade de
conviver numa bancada em que o companheiro e De
putado José Genoíno a liderava com toda sua expe
riência e mestria, para permitir que todos tivessem o
ensejo de experimentar o brilho e a grandeza deste
mandato parlamentar que o Brasil inteiro acompanha.
Tenho andado no interior do Estado da Bahia, Depu
tado José Genoíno, e é muito comum achar um velho
sertanejo que diga: "Eu ouço permanentemente o
Programa A Voz do Brasil e vejo aqui ou acolá o posi
cionamento daquele Deputado do PT, que é José Ge
noíno". V.Exa. firmou uma história no Brasil, fez o PT
andar. Portanto, o Partido dos Trabalhadores ganha
com a ida do nobre colega para sua presidência. E ga
nha muito, com sua experiência, com sua capacida
de, com sua generosidade e, diria até, com a ingenui
dade de alguém firme, combativo, que representará
muito bem nosso partido na nova trajetória de defen
der um Governo e de realizar um sonho que todos
acalentamos ao longo de anos. V.Exa. foi um dos pri
meiros neste Parlamento a dizer ao povo brasileiro
que a esperança era possível, que podia retardar,
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O Sr. João Magno - Deputado José Genoíno, dever cumprido. Quando, a partir de 1° de janeiro, a
VExa. é para mim uma das maiores referências no semente de que falei florescer, esteja VExa. onde es-
correto caminho que a esquerda segue no País. tiver, o País saberá que VExa. semeou um Brasil me-
VExa. estará ocupando o lugar de Presidente do Par- Ihor para nós e para nossos filhos. V.Exa. foi um mo-
tido dos Trabalhadores, no qual está, desde sua ori- delo não só para mim, mas para muitos jovens Parla-
gem, com sapiência, determinação e respeito às dife- mentares. Neste momento, assaltam-nos sentimen-
renças. Nosso partido não poderia ter ninguém me- tos contraditórios: muita tristeza, por não tê-lo mais
Ihor do que VExa., neste momento, para ocupar esse aqui, e muita alegria, por sabermos que V.Exa. faz
lugar. Há algumas semanas, preocupei-me com o fato parte deste Brasil melhor. Parabéns, Deputado José
de que, para dar a grandeza de que precisa o Partido Genoíno!
dos Trabalhadores na sua condução, a fim de verda
deiramente se somar ao grande Governo do Lula e
com ele contribuir, precisaríamos de um dos melho
res nomes do PT para ocupar sua presidência. Fiquei
feliz, pois o conjunto do partido soube escolher
VExa., que tem essa história de cinco mandatos, de
luta pela democracia e pelos direitos do povo brasilei
ro. VExa. soube flexibilizar sempre que necessário e
manter firmeza. Que continue assim também na Pre
sidência do PT, com a mesma firmeza, determinação
e clareza para levar o Brasil ao caminho que milhões
de brasileiros merecem e com o qual tanto sonharam.
Feliz, Presidência do PT! Certamente, o Brasil está
agradecido pela liderança que VExa. vem ocupando
ao longo dos anos.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado,
Deputado João Magno.

Ouço, com prazer, o Deputado Cabo Júlio.

O Sr. Cabo Júlio - Deputado José Genoíno,
quando um jovem Parlamentar, como eu, chega a
esta Casa - ainda mais na condição de nunca ter sido
político, e VExa. conhece bem minha trajetória de luta
nas ruas -, geralmente procura um modelo de Parla
mentar para se espelhar. Comigo não foi diferente.
Procurei alguns modelos nesta Casa para me espe
lhar e até para aprender a aprender. E V.Exa., com
sua larga experiência, um dos Deputados com maior
número de mandatos na Câmara dos Deputados, foi
um dos modelos que escolhi para aprender a apren
der. A Bíblia narra a parábola do semeador que saiu a
semear: semeou em terra fértil, e a semente cresceu;
semeou entre espinhos, e a semente cresceu, mas foi
abafada pelos espinhos; semeou em certa terra, mas
os passarinhos a comeram. Trago essa parábola para
dizer que o Deputado José Genoíno semeou um Bra
sil diferente nesta Casa por muitos anos. Nesta des
pedida momentânea - não sabemos o que lhe guarda
o futuro -, quero dizer que VExa. semeou um sonho
e deu seu suor por ele. Para a construção de um Bra
sil melhor, foi candidato ao Governo de São Paulo.
Vou dizer o mesmo que disse ontem ao Deputado Aé
cio Neves: VExa. sai desta Casa com o sentimento de
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mas chegava. Nesta hora, VExa. não estará aqui para para toda a sociedade brasileira, para os democráti-
comandar nosso time em defesa do novo Governo, cos, para o PT; a referência daquele que incansavel-
mas no ponto mais alto: na Presidência do Partido mente lutou pela democratização, por um País mais
dos Trabalhadores. Parabéns, meu companheiro, e justo, por um País melhor, pela democratização, pelo
muito obrigado pelos ensinamentos e pela convivên- fortalecimento do Parlamento brasileiro. Ainda muito
cia tão cordial ao longo de todos esses anos. Um jovem já o tinha como referência. Foi um orgulho con-
grande abraço. viver com VExa. nesta Legislatura e tê-lo como Líder

O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado, meu da nossa bancada. Lamentaremos sua ausência,
amigo e companheiro Walter Pinheiro. mas o Partido dos Trabalhadores sabe que V.Exa.

Ouço, com prazer, o companheiro Gerson apenas mudará .d~ ~rincheira e contin~ará su~ luta
Peres, com quem realizamos muitos embates na nes~e novo e hls~onco momento da. vida nacional.
Comissão de Justiça e no plenário. Obngado pela amizade e pelo aprendizado.

O Sr. Gerson Peres - VExa. é uma das figuras O SR. JOSÉ GENOíNO - Obrigado, Deputado
que mais me impressionaram nesta Casa e na minha Luiz Sérgio.
longa vida pública. Todo sonho tem um tamanho, e o Ouço, com prazer, o nobre Deputado Inocêncio
de VExa. extrapolava o tamanho em busca de seus Oliveira.
ideais. Por isso, VExa. queria a revolução pelas ar- O S I - "OI"' M P'd t. . . - r. nocenclo Ivelra - eu caro resl en e
mas. Mas o processo evolutivo de consclentlzaçao, d PT D t d J 'G ' t I ti' .. . I o ,epu a o ose enOInO, a vez nes e p enano
que fOI alcançado ao longo da Vida par amentar, ., t h d b t'd . V E d

h . da n1nguem en a e a I o mais com . xa. o que o
transformou realmente este son o na conqUlst~ Líder do PFL.
estrela vermelha. VExa. passou a ser um dos maiores .,'
homens do diálogo nesta Casa, em busca da vitória O SR. JOSE GENOINO - E verdade.
do seu partido, em defesa dos seus ideais, jogando O Sr. Inocêncio Oliveira - Mas sempre no
fora aquelas armas que, por certo, não iriam dar gran- campo das idéias, do respeito mútuo, da convicção de
deza a este sonho inicial de VExa. Congratulo-me que estávamos fazendo o melhor para o País. Che-
com o nobre colega. Tivemos momentos notáveis guei a esta Casa nos idos de 1974, juntamente com
neste Parlamento, com grandes e respeitosos deba- VExa., homem de diálogo e entendimento. VExa. fará
tes, quer na área regimental, quer na Comissão de muita falta a seus pares, mas será altamente recom-
Constituição e Justiça. VExa. sempre me impressio- pensado. Quem daqui seria capaz de disputar o Go-
nava pelo vasto conhecimento e pela maneira como verno de São Paulo, o segundo cargo mais importan-
apresentava suas idéias. Cumprimento-o, primeiro, te na hierarquia deste País, e ter brilhante votação
pela aguerrida luta em São Paulo, em busca, por meio como VExa?! V.Exa. é um grande vitorioso. Hoje as-
da estrela vermelha, do Governo daquele Estado. De- sume a presidência de um partido que está no Gover-
pois, pelo acerto com que seu partido o colocou na no e que quer que os sonhos se transformem em rea-
presidência dos seus destinos, dando-lhe a verdadei- lidade. V.Exa., por certo, haverá de se sair muito bem
ra arma democrática para perpetuar no País e nesta na Presidência do Partido dos Trabalhadores. Em
Casa o sonho dos seus ideais. Um grande abraço ao nome do PFL, quero trazer-lhe o sentimento de res-
companheiro José Genoíno. Digo companheiro por- peito por um homem público sério, correto e de idéias
que é assim que o Lula gosta. Ele diz que companhei- transparentes. VExa. é um grande regimentalista.
ro para ele é maior do que amigo. Portanto, meu abra- Discutimos o Regimento tantas vezes, em campos
ço ao companheiro José Genoíno. opostos, mas chegávamos a um consenso. Deputado

O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado, José Genoíno, receba os mais efusivos cumprimen-
companheiro Gerson Peres, por essa manifestação. tos do Líder do PFL, traduzindo o sentimento de toda

Ouço, com prazer, o Deputado Luiz Sérgio, meu a bancada, pelo grande Parlamentar que é. Tenha
companheiro de bancada. certeza de que a Casa lembrará que um dos melho-

O Sr. Luiz Sérgio - Deputado José Genoíno, res Parlamentares foi, sem sombra de dúvida, VExa.
nesses 22 anos de existência, o Partido dos Trabalha- Tenho lembrança muito marcante: quando Presidente
dores tem dado grande contribuição ao País: o forta- da Câmara, ao encerrar o mandato, VExa. me disse:
lecimento da democracia, das instituições. Nosso "Deputado, dos Presidentes da Câmara, VExa. foi um
partido viveu grandes momentos. Logo na primeira dos poucos que nunca remeteu questão de ordem à
bancada, o PT de São Paulo o elegeu Deputado Fe- Comissão de Constituição e Justiça e de Redação".
deral. A partir daí, VExa. se constitui numa referência Eu decidia as questões de ordem em plenário. Depu-



O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado,
Deputado Efraim Morais.

Ouço o Deputado Arlindo Chinaglia,
companheiro de direção de partido e de bancada.

O Sr. Arlindo Chinaglia - Prezado Deputado
José Genoíno, ouvindo os companheiros, refleti sobre
o fato de muitos Parlamentares o terem conhecido no
exercício do mandato de Deputado Federal e, como
eles próprios disseram, terem compartilhado determi
nados fatos ou aprendido com VExa. Meditei também
sobre seu papel fora do Parlamento. Lembro-me da
época em que, vindo da recente experiência de lutas
contra a d~adura militar, VExa. participava dos con
gressos do PT, quando ainda não era Parlamentar e
fazia parte da minoria do partido. De fato, sua princi
pal característica foi sempre a de ter coragem de se
bater pelas idéias. Nós, que convivemos tantos anos
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tado José Genoíno, boa sorte na nova missão! Tenho sas, mas jamais prejudicou a competência política
certeza de que V.Exa. vai se sair airosamente. que sempre demonstrou. Aliás, ontem, no episódio do

O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado, De- Senado, de maneira superior, comprovou essa com-
putado Inocêncio Oliveira. Na Presidência de VExa., petência para o diálogo e a conciliação. Companheiro
fiz muitas questões de ordem - há, inclusive, no meu de VExa. desde a Assembléia Nacional Constituinte,
gabinete grande volume de papel, pois à época as talvez um dos momentos mais elevados da vida parla-
respostas nos eram dadas por escrito pela Mesa - e mentar no Brasil, tenho a visão de que desempenhará
nenhuma delas foi enviada à Comissão de Constitui- missão superior: ajudará a escrever nova história
ção e Justiça e de Redação. Quando foi candidato à para o Brasil. Pesa sobre V.Exa. a maior responsabili-
Presidência da Câmara, não votei em VExa. Tivemos dade que já teve até aqui: conduzir este partido que
disputa nesta Casa e quero fazer o registro. se tornou grandioso nos últimos tempos e que tem

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Milton hoje grande responsabilidade para escrever nova his-
Temer. tória no País e dar sustentação ao Governo que ele-

O Sr. Milton Temer - Companheiro José Genoí- geu. Felizmente, VExa. desempenhará com afinco e
no, confesso a V.Exa. que não gosto de despedida. O competência a missão que lhe coube. Confiança, es-
mandato, para quem tem vocação política, é uma perança e sonhos são as marcas de VExa.
passagem, mas fiz questão de saudar alguém que O SR. JOSÉ .GENOíNO - Agradeço, de
cumprirá papel original na história política brasileira. coração, ao nobre Deputado Vivaldo Barbosa as
Neste momento, manifesto minha alegria pela esco- palavras.
lha do seu nome à Presidência do Partido dos Traba- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Efraim
Ihadores. Somos de uma geração em que a idéia de Morais.
um partido de esquerda era utopia; existia apenas em O Sr. Efraim Morais - Caro amigo, Deputado
outros continentes. Não visualizávamos isso para a José Genoíno, não diria que VExa. se despede do
realidade; sequer imaginávamos o PT com a maior Parlamento nesta tarde, mas que se afasta temporari-
bancada na Câmara dos Deputados. Nesse contexto, amente e estará sempre conosco. O que caracterizou
o companheiro José Genoíno - dizer VExa. nesta VExa. neste plenário foi o conhecimento excepcional
hora fica complicado -, assume o partido com gran- do Regimento Interno. Estaremos perto de VExa.,
de responsabilidade. Pela primeira vez, temos certe- pois a missão que assume a partir de 10 de fevereiro
za de que daremos exemplo da relação entre partido fará com que sua presença seja constante. Deseja-
autônomo de esquerda e um Governo. Continuare- mo-lhe sucesso. Todos aprendemos muito com
mos a ser partido de esquerda e socialista com VExa. Companheiro, Parlamentar atuante e excelen-
VExa., companheiro José Genoíno - você -, na pre- te brasileiro a serviço do País, VExa. soube ensinar
sidência para conduzir o processo de transição no os que aqui chegaram. A convivência com VExa. foi
qual disputaremos hegemonia num Governo não das melhores nesta Casa. Parabéns e mu~o obriga-
obrigatoriamente de esquerda e socialista. Ao contrá- do.
rio, é um Governo amplo, que conta com grandes se
tores e tem como principal tarefa demolir a herança
maldita de oito anos de neoliberalismo. A indicação de
V.Exa. para a Presidência do partido será o espaço e
o respiradouro do debate ideológico e doutrinário,
que nos permitirá enriquecer a vida política do País. E
será exemplo da não-ocupação de cargos no Estado,
mas de mobilização da sociedade para a disputa da
hegemonia. Boa sorte na sua tarefa! Tenho certeza
de que será bem cumprida.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Deputado Milton
Temer, agradeço a VExa. o aparte.

Ouço, com prazer, o Deputado Vivaldo Barbosa.
O Sr. Vivaldo Barbosa - Deputado José Genoí

no, VExa. marcou a vida parlamentar no Congresso
Nacional. Trouxe a marca da determinação, da garra,
da coragem cívica, da convicção sobre todas as coi-
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juntos, principalmente no PT, sabemos que todos mu- admiração - tinham carinho. Naquelas passeatas,
damos. É uma conquista, um aprendizado, um reco- buscavam protegê-lo. Você era tratado pelas pesso-
nhecimento, mas sua característica de defender o as, pela massa, com enorme afeição. A minha ligação
que pensa é um dos pontos altos da sua personalida- contigo vem daquele tempo - não sei se você se re-
de, que vai além, portanto, da questão política. É pre- corda. Fui eu quem levei você, no Jeep do Júlio César,
ciso coragem para assumir aquilo que, às vezes, con- à estação de Porangaba, para pegar o trem que ia
traria o senso comum, mesmo que tal entendimento para Sousa, na Paraíba. A casa em que você ficou,
tenha sido elaborado e até mesmo cumprido por pes- antes de fazer aquela viagem, era a da minha irmã.
soas qualificadas dentro ou fora de determinado parti- Então, tais acontecimentos cercam a minha relação
do político. Portanto, deposito as maiores esperanças contigo de imenso, como dizem no Ceará, bem que-
no desempenho de VExa. na sua nova missão, a de rer. O bem-querer é melhor do que o gostar, porque
Presidente do PI. Sei que como Parlamentares cum- bem querer é querer o bem do outro. Deputado José
primos certa função e, no partido, outra, que em al- Genoíno, você encarna, por meio da sua trajetória, o
guns momentos é superior. Será sua competência - e Geraldo do Araguaia. Depois, a política criou circuns-
isso nos anima - debater a política do PT tanto no tâncias e, hoje, você assume a condição de Presiden-
Congresso Nacional quanto no Governo. Sabemos te do PI. Estamos aqui.
que o PT mantém boa relação com o movimento sin- Registro, mais uma vez, nos Anais desta Casa,
dical, com o Parlamento, mas talvez a mais difícil seja a imensa admiração que tenho por você, que sempre
a relação do PT com os Governos. Tal prática não co- bem representou a figura de líder político. A política é
meça no Governo Federal; já acontece em Municípios a razão e o motivo de tudo, pois você sabe fazer políti-
e Estados. Registro a satisfação de conviver com ca. É um craque nisso! Tenho certeza de que, como
VExa. e de desfrutar da sua amizade. Desejo-lhe su- Presidente do PT, V.Exa. conseguirá driblar as enor-
cesso, pois acredito no seu mais absoluto empenho, mes contradições advindas de representar o partido
outra característica de VExa. Apesar de famoso e que está no poder. Minhas palavras não são apenas
muito bem votado, V.Exa. é um Deputado que traba- de cunho político, mas, sim, de desvelo para meu
lha. Desejo que V.Exa. mantenha a mesma energia na companheiro de militância estudantil, de partido e
Presidência do PT, o que, seguramente, nos ajudará meu amigo querido, José Genoíno!
no .Parlamento e fora dele. Um abraço. Desejo seu O SR. JOSÉ GENOíNO - Deputado Sérgio Mi-
mais absoluto sucesso. randa, sua trajetória de luta é exemplo para nós.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Deputa- V.Exa. nasceu no Ceará e sempre se destacou. Nun-
do José Genoíno, lembro-lhe que houve um entendi- ca deixou de sonhar. O sonho da democracia, da ge-
mento entre VExa. e a Mesa para que usasse vinte ração de 1968, de Ibiúna, está se materializando ago-
minutos. Assim, peço a compreensão dos demais De- ra. Ele se concretiza no grande projeto representado
putados. Para mim não é surpresa termos passado por Lula, nosso Presidente da República eleito.
dos quarenta minutos. Não pretendo criar nenhum constrangimento

Peço a VExa. que enumere seus companheiros, para a Mesa, mas ouço, com prazer, o nobre Deputa-
para que possamos ouvir também o Deputado The- do Nelson Pellegrino.

místocles Sampaio. O Sr. Nelson Pellegrino - Nobre Deputado
O SR. JOSÉ GENOíNO - Ouço, com prazer, o José Genoíno, serei breve, a fim de que outros Parla-

nobre Deputado Sérgio Miranda, da minha geração mentares possam se despedir de VExa. A história do
de 1968, do Ceará. Parlamento não poderá ser contada sem que uma pá-

O Sr. Sérgio Miranda - Caro Deputado José gina seja aberta para VExa. Afinal, VEXa. deixou sua
Genoíno, não vou tratá-lo por VExa., mas por você, marca na Câmara dos Deputados como Parlamentar
que, para mim, será sempre o Genoíno, o "Magrelo da aguerrido, competente e defensor de teses e idéias.
filosofia". Você foi meu Presidente do DCE, numa dis- V.Exa. orgulha o Partido dos Trabalhadores. Agora,
puta política muito interessante. Naquela época tínha- VExa. vai encarar uma missão que, para todos nós, é
mos dois grandes líderes: o líder cerebral, bem políti- muito importante. Após representar o PT nesta Casa
co, que era o João de Paula - talvez a vocação políti- por 20 anos, VExa. vai assumir a presidência do parti-
ca mais importante que conheci, mas tínhamos de su- do. Não tenha dúvidas de que, embora não possa
cedê-lo - e você, o líder mais enraizado no sentimen- usar esta tribuna pelos próximos 4 anos, VExa. orien-
to das pessoas, que encarnava a juventude rebelde tará muitos pronunciamentos que os Parlamentares
de 1968, e por quem as pessoas tinham mais do que farão neste período. Parabéns, e até logo!
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o SR. JOSÉ GENOíNO - Agradeço a VExa. o
aparte, companheiro Nelson Pellegrino.

O Sr. Leur Lomanto - Deputado José Genoíno,
concede-me VExa. um aparte?

O SR. JOSÉ GENOíNO - Deputado Leur
Lomanto, fizemos muitas conspirações democráticas
no plenário desta Câmara dos Deputados!

O Sr. Leur Lomanto - Isso é verdade. E, no mo
mento em que VExa. se despede momentaneamente
desta Casa, não poderia deixar de dar o meu abraço.
Foi grande a alegria de ter convivido com VExa., que
tem 20 anos de permanência nesta Casa. Admiro-o,
pois muito aprendi com VExa. ao longo desse tempo.
Sei que V.Exa. é um dos maiores regimentalistas des
ta Câmara, sendo Deputado combativo e atuante.
Apesar de militarmos em partidos diferentes e diver
gentes, sempre mantivemos diálogo amistoso. Tenho
orgulho de me incluir no rol de seus amigos. Ao encer
rar meu aparte, desejo-lhe muito sucesso na nova
missão de dirigente partidário. Fica o meu grande
abraço!

O SR. JOSÉ GENOíNO - Agradeço a VExa. o
aparte, Deputado Leur Lomanto. Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Lembro
aos companheiros que ainda ouviremos o Deputado
Themístocles Sampaio. Solicito a compreensão dos
nobres colegas. Do contrário, precisarei estabelecer
determinado limite de tempo para o pronunciamento
dos Deputados, algo que não desejo fazer.

O Sr. Tilden Santiago-Concede-me V.Exa. um
rápido aparte?

O SR. JOSÉ GENOíNO - Ouço-o com prazer.

O Sr. Tilden Santiago - Companheiro José Ge
noíno, Presidente do nosso partido, quero apresentar
minhas homenagens. Lembro que, em 1973, quando
chegava ao DOPS paulista, vi carcereiros levarem-no
da cela para o Fundão. Naquela época não podíamos
sonhar com isto, que nos encontraríamos neste Par
lamento. Quero destacar sua radicalidade na busca
da democracia. E, agora, teremos pela frente o desa
fio de conciliar partido de lutas e partido de governo.
Certamente, superaremos esse desafio, graças à
Presidência de V.Exa.!

O SR. JOSÉ GENOíNO - Obrigado a V.Exa.
Sr. Presidente, preciso ouvir ainda dois colegas,

em especial Luiz Eduardo Greenhalgh, meu amigo,
que foi meu advogado quando eu não era Deputado,
e a Deputada Luci Choinacki, uma mulher que para
mim é mu~o importante.

Ouço, primeiramente, o Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh.

Dezembro de 2002

O Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh - Muito obri
gado, Deputado José Genoíno. O poeta espanhol
Ortega y Gasset escreveu versos em que diz que "o
homem é o homem e as suas circunstâncias". A nos
sa relação mistura as duas circunstâncias: a de ter
sido Deputado liderado por VExa. neste Parlamento e
aquela que me marca mais, pois define o homem, o
militante José Genoíno Neto. Tive a honra de ter sido
seu advogado. Estava ouvindo o Deputado Sérgio Mi
randa e me lembrava de VExa. com aquele uniforme
azul. O barbante, no lugar do cinto, e uma greve de
fome de 33 dias marcaram a sua vida e a minha vida.
Quero compartilhar com todos os colegas Deputados
a lembrança que tenho: havia uma greve de fome de

33 dias num presídio em São Paulo. A repressão, que
rendo abater o ânimo dos grevistas, os presos políti

cos, colocava na frente da cela de cada um a melhor e
mais farta comida, aquela que ninguém poderia co
mer, a não ser que estivesse em greve de fome. Os
dias passavam: um dia, dois dias, uma semana, quin
ze dias, um mês... A comida estava a um passo, mas
VExa. não a pegou. Alguns companheiros, contudo,
renderam-se e pegaram-na.

O SR. JOSÉ GENOíNO - E a gente sonhava
com ela durante a noite.

O Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh - Mas eu não
recrimino os que a pegaram. Mas não tê-lo fe~o de

monstra o caráter, a têmpera, a fidelidade de uma pes
soa aos seus ideais. Este é o Genoíno: o Genoíno pes
soa, o Genoíno militante, o Genoíno com história neste

Parlamento, nos últimos 20 anos. Qualquer que seja a
indagação, V Exa. está entre os cinco melhores Deputa
dos nesse período. Qualquer que seja a lista, e VExa. lá
verá escr~o o seu nome. No entanto, a pessoa de que

me recordo é aquela que, naquele momento, não conta
va com ninguém que falasse por ela e que tinha a possi
bilidade de romper o compromisso político e ideológico
e comer - mas passou todos aqueles dias sem comer.
Este é o Genoíno: uma pessoa firme, inquebrantável,
mas de diálogo, e que, com carinho e coragem, irá pre
sidir o PI. Quero aqui agradecer-lhe por ter sido seu ad
vogado e seu colega neste Parlamento. Um abraço, De
putado José Genoíno!

O SR. JOSÉ GENOíNO - O Deputado Luiz Edu
ardo Greenhalgh tem em suas mãos uma carta que eu
escrevi, quando estava prestes a ser retirado da cela,
de madrugada. Assim escrevi: "Comunico às pessoas
que não vou me suicidar". Essa carta foi assinada em



O Sr. João Paulo - Deputado José Genoíno,
minha responsabilidade aumenta muito quando
V.Exa. me determina que fale em nome de uma figura
tão carinhosa e grandiosa como Waldir Pires ou de
um companheiro como Ronaldo Vasconcellos, ou da
companheira Maria do Carmo Lara, ou do nosso com
panheiro Fernando Ferro, mas me arrisco a dizer al
gumas palavras, porque há, de fato, um sentimento
nesta Casa que perpassa todos os partidos e todos
os Parlamentares: é o símbolo que VExa. represen
tou em todos esses anos. VExa. é modelo de Parla
mentar que todo o mundo mira, tenta seguir e acom
panhar. Essa é um pouco a imagem que V.Exa. passa
para este Parlamento. E não é jamais sem razão. Há
virtudes que precisam ser realçadas: sua participa
ção na Guerrilha do Araguaia; sua presença no início
da construção do PT; sua determinação no primeiro
mandato de 1982; sua resistência ao Colégio Eleito
ral; seu perfil na Constituinte de 1987/1988. Pude con
firmar essas virtudes ao conviver com V.Exa. neste
ano, em que saiu como candidato ao Governo de São
Paulo. E V.Exa. me impressionou muito! Poucas pes
soas conhecem uma de suas virtudes: a humildade.
VExa. chegava a algumas cidades, acompanhado de
dois, três militantes do PT, e não tinha nenhum proble
ma: pegava os panfletos, saía andando de casa em
casa, de loja em loja, de rua a rua, distribuindo papel,
falando como se fosse um militante, mas com a res
ponsabilidade de quem queria ganhar o governo do
maior Estado do País. VExa. mostrou, na campanha
eleitoral, essa sua determinação e humildade, partici
pando de reuniões de bancada, ouvindo atentamente
os companheiros, nas reuniões do Diretório Nacional,
nas plenárias do PT, ouvindo e falando, debatendo,
insistindo com seus pontos de vista. V.Exa., de fato, é
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1975 e está nas mãos do Deputado Luiz Eduardo Gre- Nesta Casa aprendi a ceder, a conviver e a ser
enhalgh, que na época era meu advogado. tolerante com os outros. Sinto-me homenageado pela

Ouço, com prazer, a Deputada Luci Choinacki. fala de meu Líder e peço aos companheiros que me
permitam ouvir apenas o Líder da bancada, represen-

A Sra. Luci Choinacki - Deputado José Genoí- tando os demais Deputados do PT que desejam me
no, permita-me chamá-lo de companheiro Genoíno. apartear, a fim de que eu possa ceder a tribuna ao
Esta é a primeira vez que ocupo o microfone do ple- meu amigo Themístocles Sampaio, que sempre com
nário para me despedir de colega que está deixando paciência preside a abertura de nossas sessões para
este Parlamento. Não gosto de fazer isso, mas quis o começo do pinga-fogo, pessoa carinhosa e alegre
fazê-lo neste momento pelo respeito que dedico ao que nos ajuda nesta Casa. Não quero mais tomar o
Deputado. Tivemos divergências. Às vezes, tínhamos tempo de seu discurso.
dificuldades até para conversar. Mas houve um mo-
mento em que observei sua firmeza e a forma com Sr. Presidente, estou compartilhando com os
que não abria mão de suas idéias. E foi aí que ocorreu colegas esta situação. Mas a palavra do Deputado
o nosso encontro, porque eu também sou teimosa. João Paulo, como Líder da bancada, é muito impor-
Quando V.Exa. assumiu a Liderança da bancada do tante para mim.
Partido dos Trabalhadores, várias vezes eu disse que Ouço, com prazer, o nobre Deputado João Pau-
ali estava um grande Líder. Um grande Líder de quem lo.
nunca esqueceremos, porque sempre teve a capaci
dade do diálogo, sempre esteve junto conosco, as
sessorando-nos e se posicionando. Isso me fez res
peitá-lo cada vez mais. Estamos muito felizes. Claro
que gostaríamos que VExa. fosse Governador de
São Paulo, torcíamos por isso. Como não foi possível,
ter hoje V.Exa. como presidente de partido político
muito nos alegra. Julgo que foi uma grande escolha,
neste momento tão marcante para o País, eleger uma
pessoa de diálogo com a bancada e com o Governo,
fazendo a importante ponte nessa relação política.
Parabenizamos VExa. pela escolha. Vamos enfrentar
dificuldades, sabemos disso, mas temos um sonho
tão forte arraigado em nossos corações e mentes,
que não vamos, em nenhum momento, perder a es
perança e a convicção de nossas lutas, em diferentes
trincheiras, mas com os mesmos sonhos. Um abraço
carinhoso de quem aprendeu a admirá-lo pela sua
postura, lealdade e capacidade de diálogo nesta
Casa! Nos momentos difíceis, o Líder esteve sempre
presente.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Obrigado a VExa.,
Deputada Luci Choinacki, pela síntese.

Sr. Presidente, não quero criar constrangimen
tos para meus colegas, mas seria muito importante
para mim ouvir a palavra de meu Líder, Deputado
João Paulo; também a palavra dessa referência histó
rica de comportamento correto e ético, que é o Depu
tado Waldir Pires; também a do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, do PL, com quem estabelecemos uma
relação de confiança, e a do companheiro Fernando
Ferro, de Pernambuco. Sei também que há muito ul
trapassei o tempo regimental e que outro colega, que
também se despede, está inscrito para falar.



Sr.

Sr.

Assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Paulo Rocha, 3° Secretário, e
Efraim Morais, Presidente.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria rapidamente de deixar um abraço não só
deste Deputado mas de toda a Assessoria, que não
pôde usar o microfone, ao Deputado José Genoíno.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, se VExa. me
permite, quero anunciar que a bancada do Partido
dos Trabalhadores e vários Parlamentares, por acla
mação, escolheram o nome do nosso Líder, Deputa
do João Paulo, para candidato à Presidência da Casa
na próxima Legislatura, que terá início em 10 de feve
reiro de 2003. Vamos dialogar com todos os partidos
políticos.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Parabenizo o Deputado João Paulo pela indicação,
por seu partido, para disputar a Presidência da
Câmara na próxima Legislatura.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.
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uma pessoa perseverante. Esta qualidade, esta virtu- rio e liderança no Parlamento, desde o instante em
de, é que efetivamente fez com que V.Exa., Deputado que podemos aparecer até o momento em que não
José Genoíno, chegasse a ser um símbolo para o podemos mais aparecer. Por isso, convivemos ao
Parlamento brasileiro. Tenho muito orgulho de dizer, mesmo tempo com a fama e com a humildade. Com a
por onde passo, que VExa., me tem ajudado muito. E mesma facilidade que subimos, descemos. Esta Casa
tenho a certeza de que V Exa. não vai embora, porque nos ensina grande lição!
sua interação com este Parlamento é muito intensa. Quero dizer à Mesa, a todos os Deputados e
E, na qualidade de Presidente do PI, V.Exa. estará funcionários que a Câmara dos Deputados do Brasil
sempre presente nas reuniões da bancada, acompa- tem o melhor corpo técnico deste País. Temos centros
nhando as Comissões, acompanhando nosso Gover- de excelência, que precisamos defender, e centros de
no, conversando com seus representantes. V. Exa. es- inteligência que podem oferecer grandes contribui-
tará sempre presente em Brasília, e será para nós a ções. Esta não é, como se diz, uma casa de privilégi-
segurança de um farol, a segurança de uma luz de os ou de corporativismo. A Câmara vive cem por cen-
grande brilho que ajuda a apontar um caminho de to a política. Por isso, sou apaixonado pelo nosso Par-
construção para o Brasil. Nós sabemos, tanto VExa. lamento.
quanto eu, que as dificuldades são imensas. A próxi- Saio momentaneamente daqui, Sr. Presidente,
ma quadra de nossa história será_mu.ito difíci.I, ~u~.o levando dentro de mim tudo que aprendi de todos os
dura, e homens como VExa. sao ImpresclndlVelS partidos, de todos os Parlamentares ao longo desses
para o projeto de mudança, e nos darão segurança 20 anos.
para que construamos um novo país. Quero encerrar, M't brigado d coração à Câmara dos
dizendo que s~~ .esperança d~ u~ .Brasil mel~or .tem Deputa~~~! o(Muito be~! Palmas. O orador é
toda a compatlblhda~e com o distintiVo do Connthl~ns vivamente cumprimentado.)
que V Exa. carrega, time pelo qual torce, chora e n. E,
assim como VExa. faz com o Corinthians, faz com o
PT, com o Brasil e com o Parlamento. É viver intensa
mente as emoções e a defesa do seu ponto de vista.
Parabéns, Deputado Genoíno! (Muito bem! Palmas.)

O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado,
Deputado João Paulo.

Muito obrigado, Deputado Ronaldo Vasconcel
los, Deputado Waldir Pires, Deputada Maria do Car
mo, Deputado Luizinho, Deputado Fernando Ferro.

E muito obrigado, de coração, Deputado The
místocles. Usei muito do tempo a que VExa. tem direi
to nesta tribuna como Deputado. E eu não poderia me
despedir da Câmara dos Deputados sem ter para
com V.Exa. um gesto de agradecimento e também de
tolerância, porque VExa. merece o mesmo tratamen
to e o mesmo respeito. Esta Casa é democrática por
que os Deputados são iguais, e todos nós nos trata
mos igualmente. Essa é uma lição muito importante.

É claro que vou presidir o PT e vou estar aqui,
vou conviver, vou estar junto. Mas quem conviveu 20
anos com este microfone e o direito de aqui votar tem
sempre que se despedir temporariamente desta
Casa. Pois a Câmara dos Deputados merece respei
to, reconhecimento e gratidão. É o Poder mais demo
crático, virtuoso e transparente; é a escola da política,
em que muito aprendemos para sobreviver e crescer.
No exercício das atividades parlamentares, temos de
suar a camisa, ficar sem dormir, chegar cedo, apren
der a fazer questões de ordem, trabalhar como operá-

,------,,-' '
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a VExa., Deputado Themístocleso SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB-PI. abraço caloroso
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sampaio.
Sras. e Srs. Deputados, valorosos funcionários desta O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Muito obri-
Casa, brasileiros que me ouvem, meu distante Piauí, gado, Deputado Mauro Benevides. Quero declarar ao
um abraço aos piauienses e também abraço, neste Brasil e a esta Casa que VExa. foi meu grande profes-
momento, aos conterrâneos de Esperantina que me soro Todos os dias, nobre Deputado, VExa. estava ao
ouvem agora, sem dúvida alguma. meu lado e eu o ouvia e pedia sua orientação e seus

Encerro, hoje, minha atividade na Câmara dos conselhos de homem sério, que já foi Presidente da
Deputados e gostaria de aproveitar este tempo que, República, Presidente do Congresso Nacional e Se-
cordialmente, concedeu-me a Mesa, com a habitual nador da República. Saio daqui deixando este amigo
magnanimidade que a caracteriza, para, nesta des- e levando na memória o grande Deputado Mauro Be-
pedida, apresentar sucinto resumo do trabalho que nevides.
desenvolvi nesses quatro anos de mandato e expres- Ouço VExa. com prazer, Deputado Osmar
sar um sincero agradecimento a todos que me ajuda- Terra.
ram nessa tarefa. O Sr. Osmar Terra - Deputado Themístocles

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Sampaio, quero registrar minha admiração e respe~o

Benevides. pela sua conduta e atitude democrática. Concordo
O Sr. Mauro Benevides _ Deputado Themísto- com o Dep_utado Mauro Benevide.s quando se r~fere à

cles Sampaio, acredito que VExa. poderia até se dis- sua atu~çao no Congresso NacIonal. V.Exa. e rea~-
pensar de fazer esta prestação de contas, mesmo re- mente slmbolo de. Parlamentar. Tal~ez VExa. t~n_ha !I-
sumidamente, dando conhecimento à Casa e ao povo cado sentad,o ~als ter:npo na cad~lra da Presldencla
piauiense do trabalho pertinaz, decidido, determina- do que o propno ~!esldente da Camar~dos D~puta-
do, firme, direcionado para o interesse público em to- dos. Nessas ocaSloes, VExa..: fez cumprir o Regl.men-
das as suas nuanças. Sou companheiro de VExa. to Interno e as ~egras ~e açao pa~lame~tar, abnu es-
nesta Casa. Tenho, pela sua figura austera, pelo seu paço_para m~n1festaçoes, garantiu mUitas vezes as
comportamento de dignidade, o maior respeito e a se?~oes da Cama~a e deu exempl? de condut~demo-
maior consideração. Sei que VExa., sentado na cade- cratlca e de respeito ao~ pares. Ha pouco m~us de um
ira presidencial, tratava todos os seus pares sem dis- a~o nesta Casa, aprendi com VE~a. a re~peltar a fU~-
tinção de partido, procurando sempre exercer a auto- çao parlamentar. Lamento que nao contln~e na Ca-
ridade que aquela cadeira lhe conferia, e sabia fazê-lo mara dos. Deputados. ~eceba os respelto~ deste
com a maior dignidade, sem truculência verbal, so- compa~helro que o admira, Deputado Themlstocles
bretudo, garantindo a todos nós a oportunidade de Sampaio. ,
transmitir nossas idéias, propostas e comentários a O SR. THEMISTOCLES SAMPAIO - Agradeço
respeito da realidade política, econômica e social do ao nobre Deputado Osmar Terra. Quero dizer que foi
País. Poderia dizer a V.Exa., Deputado Themístocles uma honra para mim estar na Presidência dos traba-
Sampaio, no instante em que suas despedidas são lhos quando o valoroso Deputado Osmar Terra, do
apresentadas a esta Casa, que dificilmente o Piauí PMDB do Rio Grande do Sul, tomou posse nesta
enviará a esta Casa figura da dignidade, do porte e da Casa.
firmeza de VExa. e, também, com a convicção arrai- Ouço o nobre pastor e Deputado Gessivaldo
gada que há demonstrado V.Exa. no desempenho Isaias.
deste mandato que se vai exaurir proximamente. E O Sr. Gessivaldo Isaias - Deputado Themísto-
quando estiver lá na sua Teresina ou então na convi- cles Sampaio, sou do Estado do Piauí e tenho a felici-
vência com seus conterrâneos de Esperantina, nós, dade de ter no meu Estado um homem honrado, sin-
se aqui estivermos, naturalmente, vamos ouvir resso- cero e que fez por esta Câmara dos Deputados, presi-
ar aquela sua voz firme e tonitruante a dizer: "Nobre dindo as sessões, talvez mu~o mais do que o próprio
Deputado, V. Exa. dispõe de cinco minutos", no cum- Presidente desta Casa. Orgulha-me saber que um pi-
primento cabal, exato e correto da explícita norma re- auiense nesses quatro anos procurou trabalhar pelo
gimental. VExa. marcou posição, Deputado Themís- nosso Estado e fez de tudo para que o Piauí fosse re-
tocles Sampaio, e se transformou num símbolo, numa conhecido, para que o Piauí obtivesse suas verbas.
legenda, no ícone de um Parlamentar que, cumprindo Através do seu trabalho, nobre Deputado, eu, que es-
seu dever, procura sobretudo defender a democracia tive aqui durante três anos, em substituição, em um
e os interesses do Piauí e do Nordeste do País. Nosso primeiro momento, ao Deputado Marcelo Castro e,
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agora, para encerrar o mandato, ocupo o lugar do Mi- O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Muito
nistro João Henrique, fico feliz em saber que durante obrigado, colega Marcelo Castro, o Deputado Federal
esses quatro anos tive um companheiro de conversa, do PMDB mais votado do Estado. VExa. também é
de amizade, de carinho. Espelho-me no Deputado um valoroso político.
Themístocles Sampaio, porque, sendo novo no meu Concedo, com muito prazer, aparte ao nobre
Estado, já obtive, muitas vezes, boas informações a companheiro e amigo Átila Lira, do Piauí, Deputado
respeito do belo trabalho que VExa. já fez pelo Esta- inteligente que se tem sobressaído não só nesta
do do Piauí. VExa. vai deixar saudade, com certeza, a Casa, mas também em toda a parte.
esta Casa e vai f~zer falta naqu~la ~adeira, que mui- O Sr. Átila Lira - Muito obrigado, mas a grande
tas vezes assum~u .e fez um behsslmo trabalho pelo homenagem é a Themístocles Sampaio, que conheci
Parlamento braSileiro. Agradeço a VExa. por es!e quando estudante. Sou seu aluno. Themístocles
apart~. Que Deus o abençoe. Q~e~ sabe V.Exa. na~ Sampaio era Deputado Estadual em 1964 pelo PTB,
estara de volta em breve nos proxlmos quatro anos. que apoiava João Goulart, e sempre resistiu aos go-

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Muito obri- vemos militares. Cassado, viveu à margem da vida
gado, nobre companheiro e Deputado Gessivaldo político-partidária, embora sempre atuante. Amadu-
lsaias. VExa. é também um magnífico Deputado, pri- recido, não mais um estudante, reencontro o amigo
meiro porque é um pastor e merece atenção, além de Themístocles Sampaio com exemplar e impressio-
ser um conselheiro. Agradeço a V.Exa. nante vitalidade. Poderia ter sido reeleito Deputado

Concedo um aparte ao nobre Deputado Marcelo Federal se as coisas tivessem sido melhores para
Castro, piauiense, Deputado de grande valor, o mais nós. Quero registrar nesta Casa meu reconhecimen-
votado do PMDB do Estado do Piauí e, talvez, o se- to, minha admiração a Themístocles Sampaio e à sua
gundo com maior votação em todo o Estado. família. Também falo em nome da pessoa que mais

O Sr. Marcelo Castro _ Deputado Themístocles ~e ajudou ~a campanha, minha m~lher; não foi o p~r-
Sampaio, VExa. tem uma longa vida pública, é um jo- tido, ma~ ~lnha mulher e o povo. E este nosS? preito
vem de espírito, .~~s j~ and?u muito na idad~ ~ ~e.m- ~:~r:~~dao ao grande Parlamentar Themlstocles
pre esteve na mlhtancla pohtlca. Pelo que sei, iniCIOU p'. .
no velho PTB de Getúlio Vargas e foi fundador do . O SR. THEMI~~OC~ES SAMPAIO - MUito
MDB, depois PMDB. E VExa. continua nesta Casa, obngado, Deputado Atlla Lira, ~aloroso Parlamentar.
do alto dos seus 81 anos bem vividos, sempre no seu Incorporo seu aparte ao meu discurso.
partido, o PMDB, lutando pela liberdade, pelas elei- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Deputa-
ções diretas, pelos direitos humanos. Podemos dizer, do Themístocles, com a permissão de VExa., a Presi-
Deputado Themístocles Sampaio, que VExa. tem dência lembra aos Srs. Parlamentares que, após
uma longa vida pública sempre do lado certo: do lado esta, teremos votação nominal do Projeto de Lei
da dignidade, da moralidade, da democracia, da liber- Complementar n° 275, que dispõe sobre a aposenta-
dade, do lado do povo brasileiro, do Piauí e da sua doria do servidor policial, nos termos do art. 103 da
gente. VExa. se vai, mas nos deixará grandes sauda- Constituição Federal, e regulamenta a aposentadoria
des. Talvez VExa. não aquilate a importância e o da servidora policial. Por isso peço a permanência
bem-querer que despertou na Câmara Federal, não dos Srs. Deputados no plenário.
só nos seus pares do Piauí, mas também nos de todo Por outro lado, solicito aos aparteantes que se
o Brasil. V.Exa. é reverenciado, estimado, querido e restrinjam ao tempo regimental de um minuto, a fim
admirado nesta Casa. V.Exa., que tem uma vida iliba- de encerrarmos esta votação, iniciarmos as outras e
da, homem firme, altivo, que nunca se curvou, que ouvirmos a conclusão do pronunciamento do
nunca se dobrou, que sempre esteve lutando à luz do companheiro Themístocles Sampaio.
dia, não com subterfúgios, não com ardis, mas de ma- O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Ouço o
neira clara, retilínea, vai deixar nesta Casa muita sau- aparte do nobre Deputado Guilherme Melo. Àqueles
dade. Porém, muito mais do que saudade, Deputado que não o conhecem, S.Exa. foi Deputado Estadual,
Themístocles Sampaio, VExa. vai deixar o exemplo Vereador em Teresina, Vice-Governador, Governador
de vida pública que todo brasileiro deveria seguir. Te- e hoje é Deputado Federal. Seu avô, Matias Olímpio
nho orgulho de dizer que sou um seguidor do Deputa- de Melo, foi Senador e seu pai, Deputado Federal,
do Themístocles Sampaio. Vá com Deus, vá em paz e servindo a esta Casa. Estou diante de figura expoente
seja feliz. V.Exa., cuja vida foi dedicada ao povo, me- do meu Estado, que já desempenhou inúmeras fun-
rece esse descanso. Muito obrigado. ções.
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suas comemorações. MuitoOuço, com prazer, o nobre Deputado Guilherme lado com V.Exa. para
Melo. obrigado.

O Sr. Guilherme Melo - Caríssimo Deputado O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Deputado
Themístoeles Sampaio, é com grande prazer e emo- Guilherme Melo, muito obrigado. VExa. citou o
ção, com o coração cheio de alegria, que me dirijo a saudoso Ulysses Guimarães, grande amigo e a quem
VExa. e o faço por vários motivos, mas vou enumerar tive a honra de ter como hóspede.
apenas dois. Um deles é o fato de me apresentar na Ouço, com prazer, o Deputado Waldemir Moka.
sua despedida desta Casa; o segundo, o fato de que O Sr. Waldemir Moka - Deputado Themísto-
esta a primeira vez que uso este microfone, justamen- eles Sampaio, VExa representa como ninguém um
te para aparteá-Io e me despedir de V.Exa. Deputado militante do PMDB. Tem história no partido. Foi cassa-
Themístoeles, VExa. quase absorveu meu aparte, do pela ditadura, mas nunca dobrou a coluna verte-
uma vez que ia comentar nossas ligações políticas, bral àqueles que queriam governar este País com au-
quando, junto com meu saudoso avô, Matias Olímpio, toritarismo. Ao povo do Piauí digo que nós, desta
Senador e Governador, e com meu pai, Senador e Casa, ao olharmos para a Mesa, sentiremos sauda-
Deputado, V.Exa. cerrou fileiras no nosso querido des e falta do velho companheiro e timoneiro, que de-
PTB. Lembro-me de que, ainda estudante, morando monstrou tenacidade ao presidir a sessão da última
em Brasília, dirigi-me a Teresina na comitiva do ilustre quarta-feira até às 3h30 da manhã. Queria que votás-
e grande brasileiro Ulysses Guimarães. Algumas ve- semos a Taxa de Iluminação Pública, compromisso
zes, quando me dirigia com ele para o hotel, me pedia assumido com Prefeitos de Municípios do seu queri-
para levá-lo à sua casa. Era lá que gostava de se hos- do Piauí. Que o Piauí receba em VExa os aplausos
pedar e ter o prazer de desfrutar da sua companhia e de todo o Congresso Nacional.
da sua amizade. Themístoeles Sampaio que, no auge O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Obrigado,
de sua carreira política, teve seu mandato cassado Deputado e amigo Waldemir Moka. VExa. sempre
mas, tão logo recuperou seus direitos políticos, retor~ desempenhou também função muito honrosa por
nou à vida pública, Recordo-me também de que, ao seus méritos e serviços prestados a esta Casa.
assumir a Presidência do PMDB, antigo MDB, per- Ouço, com prazer, o Deputado Professor Luizi-
guntava aos nossos pares como um jovem de vinte e nho, que é do PT, mas um grande amigo. O gabinete
poucos anos podia ser presidente e líder de um ho- de S.Exa, fica em frente ao meu. Somos amigos de
mem como Themístocles Sampaio ou Celso Barros, coração.
que, com certeza, tem oportunidade de ouvi-lo agora. O Sr. Professor Luizinho - Deputado Themís-
Deputado Themístocles Sampaio, na condição de tocles Sampaio, saiba V.Exa que guardo a tristeza de
Deputado Constituinte desfrutei da companhia de seu ter tido uma contenda quando V.Exa. presidia uma
querido e prezado filho, Themístocles Filho, a quem das sessões. Já pedi desculpas a VExa. pessoalmen-
passei a presidência do nosso querido MDB, hoje te e ao microfone. Nesta despedida, peço mais uma
PMDB. Por motivos vários hoje encontro-me no PTB, vez que entenda aquele ato como o ato de um guerre-
do qual sou Presidente regional. Nesse curto espaço iro. VExa. soube conduzir e desenvolver as ações do
de tempo que a história me reservou para ter assento plenário. V.Exa.é um guerreiro imbatível e incansável.
nesta Casa, tenho oportunidade de me despedir des- Sempre o vemos no plenário sentado na segunda ca-
se velho guerreiro, com mais de 80 anos, nascido na deira da primeira fileira ou presidindo a sessão para
caiçara e que, com certeza, ao retornar à sua terra, garantir sua realização no momento em que os mem-
não haverá de pendurar as chuteiras, mas dará conti- bros da Mesa não podem fazê-lo. Se observarmos o
nuidade ao seu trabalho, porque foi forjado na luta. E histórico da Casa, constataremos que VExa. foi um
VExa., que tem um dos mais belos currículos da polí- dos Parlamentares que mais presidiu a sessão, hon-

tl
'ca pl'aul'e h C rando-nos com isso. Fico feliz de tê-lo conhecido e de

nse, ao c egar a esta asa tornou-se o De-
putado nota 1O T

· rt'd d d ter construído essa amizade, que se consolida não só
. Ive opo Uni a e e ouvir ontem o

Presidente Aécio Neves dizer que V.Exa. ocupou a p~l~ proximidade do gabinete, mas também pela pro-
d . xlmldade do processo de trabalho neste plenário, que

ca eIra da Presidência mais vezes do que ele próprio. fez V Exa. honrar tão bem o mandato e esta Casa. De-
~m conversa com o Deputado Mauro Benevides, di- putado Themístocles Sampaio, para mim, não é uma
zla-me S.Exa. que VExa. teve nesta Casa mais de 2 despedida, porque espero encontrá-lo no próximo
mil inserções. Portanto, leve ao povo de Esperantina o mandato ou em outra atividade pública que VExa.
abraço do Deputado Guilherme Melo; lá estarei lado a possa exercer. Receba o abraço desse amigo e os



O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Muito
obrigado, Deputado Pedro Fernandes.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Deputada
Maria Elvira, VExa. tem no Piauí um hotel, que é a mi
nha casa. Basta que me comunique sua ida ao meu
Estado que irei recebê-Ia para mostrar nossas bele
zas.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Pedro
Fernandes, do PFL do Maranhão.

O Sr. Pedro Fernandes - Ilustre Deputado The
místocles Sampaio, a cidade de Esperantina e todo o
Estado do Piauí sentem orgulho de ter um Parlamen
tar da sua estatura. Deixo-lhe meu abraço e o desejo
de muitas felicidades.

56556 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

méritos que merece pelo seu trabalho. Que o Piauí o O Sr. Pedro Chaves - Deputado Themístocles
tenha em boa graça, porque nesta Casa dignificou Sampaio, quero externar a minha satisfação em tê-lo
seu Estado. como companheiro de partido e Parlamento. VExa.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Nobre De- engrandece o Estado do Piauí, que representa muito
putado Professor Luizinho, agradeço a V.Exa. as pala- bem nesta Casa. Nas muitas vezes que presidiu as
vras de elogio. Levarei muita saudade desta Casa e sessões, demonstrou sua amizade e seu carinho pe-
do PT, cujos membros foram meus grandes amigos. los colegas. Somos vizinhos de gabinete. Por isso,
Brigaram comigo bastante, disseram muita coisa, pude desfrutar por muitas vezes da sua amizade, da
mas sempre fiquei calado. Sempre achei que VExas. sua sabedoria e do seu companheirismo. Que Deus o
tinham o direito de reclamar porque estamos em uma proteja ao retornar ao seu querido Estado do Piauí.
democracia. O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Muito obri-

Ouço o nobre Deputado Luiz Sérgio, do PT do gado, Deputado Pedro Chaves. VExa. sempre foi um
Rio de Janeiro, também um dos meus grandes ami- amigo dedicado. Tenho por VExa. e pelo seu Estado,
gos nesta Casa. Goiás, estima e consideração.

O Sr. Luiz Sérgio - Deputado Themístocles Ouço a guerreira Deputada Maria Elvira, do
Sampaio, quero expressar a alegria que foi para mim PMDB de Minas Gerais.
conviver com VExa. nesta Casa. Sua passagem pela A Sra. Maria Elvira - Caríssimo Deputado The-
Câmara dos Deputados tem uma particularidade: pro- místocles Sampaio, não quero apenas falar da sua
vavelmente, VExa. foi o Parlamentar que, não sendo carreira, que é belíssima. Quero falar dessa pessoa
membro da Mesa, mais sessões presidiu na atual Le- que nos encanta com sua sabedoria, sua tranqüilida-
gislatura. Aos 81 anos de idade, VExa. dá-nos de- de, seus cabelos brancos, que está sempre pronta
monstração de que é possível ser candidato, vencer para ouvir e para aconselhar nos momentos em que
uma eleição e ser assíduo nesta Casa, independente- estamos um pouco preocupados. Nesses instantes,
mente da idade. Parabéns por mais este mandato VExa. chega trazendo a paz. Trago esse testemunho
cumprido. porque vivi algumas situações em que sua presença

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Muito obri- foi fundamental. Como foi dito aqui, V.Exa. foi cam-
gado, nobre Deputado Luiz Sérgio, grande represen- peão de presença neste plenário e na presidência
tante do Estado do Rio de Janeiro nesta Casa. das nossas sessões. Certamente, foi por ser tão esti-

Com prazer concedo um aparte ao nobre Depu- mado na Casa. Deputado Themístocles Sampaio,
tado Nelson Trad' de Mato Grosso do Sul. também não estarei na Câmara dos Deputados na

O S N I
, T d D t d Th 't I próxima Legislatura, mas virei muitas vezes a Brasília

r. e son ra - epu a o emls oc es b Ih Id F d - N wt d P .S . h ' Ih ,- d' para tra a ar em pro a un açao e on e alva,
amp.alo, a u~a ser:n~ an9a entre nos que na~ IZ que acabamos de criar. Tenho vontade de conhecer o

~esp~lt~ ao r~glstro CIVIl. Refiro-me ao nosso registro Piauí. Naturalmente, farei uma visita a VExa., que tão
Ideologlco. Ha algun~ a~os, V.~~a. e eu fomos garro- bem representou seu Estado nesta Casa. Muito obri-
teados nos nossos dl!eltos pohtlcos. O no~re colega, gada por suas provas de amizade e de consideração
n~ste ~omento, esta dando demon~traçao ,~e que nesses anos de convívio neste Parlamento.
nao esta descendo a montanha da Vida polltlca. Ao
contrário, ainda está subindo por meio do próprio
exemplo àqueles que querem ser políticos com digni
dade. O Piauí tem uma semelhança com Mato Grosso
do Sul. Os dois só irão desaparecer no dia em que
Deus envelhecer. Parabéns a V. Exa.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Agradeço
a V.Exa. o aparte, Deputado Nelson Trad, que tem
apreço e consideração por este Parlamentar desde
quando foi membro da Mesa. V.Exa. é tão meu amigo
que conhece e gosta da cajuína industrializada da mi
nha Esperantina.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Pedro
Chaves, do PMDB do Estado de Goiás e grande ami
go desde os primeiros instantes nesta Casa.



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56557

Ouço o nobre Deputado Pastor Amarildo. seu pronunciamento. Como o conheço, sei da sua ca-
O Sr. Pastor Amarildo - Deputado Themísto- pacidade de síntese. ,

c1es Sampaio, tomo a liberdade de apartear VExa., O SR. THEMISTOCLES SAMPAIO - Sr.
porque somos amigos desde quando fomos diretores Presidente, retomo então a leitura do meu
do DETRAN. Nossa convivência no DETRAN esten- pronunciamento.
de-se agora à Câmara dos Deputados. Quero deixar A verdade é que estes quatro anos significaram
registrado, companheiro Themístocles Sampaio, a para mim o coroamento de uma vida pública total-
satisfação de ter convivido com VExa. durante todo mente dedicada ao Piauí, que incluiu a vereança em
esse tempo. Leve nosso abraço a todo o povo do Pia- Esperantina e Teresina e ainda a representação po-
uí e, principalmente, a sua mui digna esposa, nossa pular no Legislativo estadual. Pautei, assim, minha
amiga e companheira de muito tempo. VExa. ficará atuação nesta Casa, em primeiro lugar, pela defesa
mais perto dela e nós, muito em breve, estaremos em intransigente dos interesses do meu Estado, propon-
Teresina fazendo-lhe uma visita. Recomendações a do-me a honrar o mandato que me foi conferido pelos
todos os piauienses. Muito obrigado. Deus o abençoe. meus eleitores.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Deputado Nesse sentido, posso citar, apenas como exem-
Pastor Amarildo, VExa, é, de fato, nosso amigo de pio, a indicação que enviei, há dois anos, ao Executi-
longa data. Minha esposa está sempre perguntando vo, no sentido de que a cera de carnaúba fosse incluí-
por VExa. Ela está em Brasília e ao chegar perguntou da entre os produtos que o Governo adquire para a
por VExa. formação de estoques reguladores. Isso pode ser es-

O Sr. Euler Morais - Deputado Themístocles tranho à maioria dos brasileiros, mas quem conhece a
Sampaio, permite-me V.Exa. um aparte? paisagem e a realidade do Piauí e também de outros

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO _ Tem Estados produtores, como Maranhão e Ceará, sabe
VExa. a palavra. da importância econ~~ica e social dessa árvore para

O S E IM' D t d Th 't I toda aquela vasta reglao. Trata-se de um produto que,
. r. u ~r orais - epu a o emls oc es no passado, já levou dinamismo e riqueza a diversas

SampaiO, tambem quer? s~m~r-me aos nobre pares cidades sobretudo Parnaíba no Piauí, cujo porto flo-
que prestam a VExa. jUstlsslma homenagem. Sua b'· t .: d od -., " _, resceu aSlcamen e em razao a pr uçao e expor-
Vida e uma Insplraçao para nos, para esta Casa e t - d d 'b t' . .. açao a cera e carnau a ma ena-pnma que vem
para todos os homens e mulheres que atuam na vida .. ' . .

'bl" V E 81 d'd d sendo constantemente utlhzada para as mais dlver-
pu lca. . xa., com seus ano~ e I a e e com sas finalidades: no passado recente, na fabricação de
tantos mandatos, com tantos serviços prestados ao d' d"1 h' d . . t 'd. . , d" ISCOS e Vlnl ,e oje, ca a vez com mais In ensl a-
PlaUl e ao nosso PaiS, tem demonstra o que e POSSI- d . d' t' d . f 't'

I d'b'l'd d I d 'd 'bl' e, na In us na e In orma lca.ve ter cre I I I a e ao ongo e uma VI a pu Ica e, • .
com isso, resgatar a imagem dos homens públicos . No curso do mandat,?, a tomca do meu ~ra~alho
que, infelizmente, hoje se encontra tão arrestada. A fOI, po~anto, a preocupaçao co~ o po~o do PlaUl, em
nobreza, o espírito sempre aberto e cordial, a amiza- especial, e do ~ord.este, se~.olvldar, e claro, os gran-
de que VExa. sempre granjeou de todos nós foi moti- ?es ~emas n~~lona~s. Se del..~nfa.se ao meu Esta?o e
vo de grande orgulho. V.Exa. com a sua experiência a minha reglao, foi consequencla natural da minha
o decano da nossa bancad~, o PMDB, trouxe par~ formaç~o, da minha e~p.eriênc~a e d~ vivência com o
nós a satisfação desta amizade. Parabéns a V.Exa. nordestinO, esse b~asllelro mais sofndo do q~~ qual-
Que Deus o ilumine e o guarde na sua caminhada quer outro conterraneo de qualquer outra reglao bra-
Muito obrigado. . sile~ra. Assim é que procurei apoiar to~o .e ~ualquer

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO _ N b De- p~ojeto que pud~s~e, em a!gum grau, diminUir as de-., .o r~ slgualdades SOCiaiS no PaiS, mal que nos assola de
putado Euler MoraiS, VExa. e um valoroso e Intehgen- norte a sul, mas, sem dúvida ~Iguma, com maior per-
te Deputado. Agradeço a V.Exa. o aparte. versidade, assola o meu Nordeste e, com triste desta-

Sr. Presidente, concluirei meu discurso. que, o meu Piauí.

O Sr. Luiz Carlos Hauly - Deputado Por isso é que dei especial ênfase a projetos
Themístocles Sampaio, um abraço para VExa. que beneficiem, de maneira permanente, o nordesti-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Deputa- no e, de modo especial, fixem-no no seu solo, evitan-
do Themístocles Sampaio, VExa. tem cinco minutos do que ele vá buscar a sobrevivência nas grandes ci-
para concluir seu pronunciamento, porque temos de dades, onde, como sabemos, na maioria das vezes,
votar a matéria. VExa. já enriqueceu a sessão com só encontra mais miséria ainda. Assim, estimulei, de
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maneira especial, a indústria do caju e o aproveita- de em prol do meu Estado e da minha região, mas sei
mento do coco babaçu, uma das grandes riquezas do que saio da Câmara dos Deputados com a consciên-
Piauí, esse bem precioso que o solo nordestino pro- cia do dever cumprido, do dever de lutar pelo povo
duz com tanta generosidade, cuja castanha e as se- que me trouxe aqui.
mentes alimentícias são fontes de sustento para inú - Os mais de 44 mil votos que me trouxeram a
meras famílias e de divisas para os cofres públicos. esta Casa em 1999 repetiram-se em 2002, mas não

Sempre lutei pelas propostas de combate à foram suficientes para me reconduzir a um novo man-
seca que se demonstrassem viáveis para uma solu- dato; mesmo assim, foram, para mim, significativos:
ção perene do problema e não apenas medidas palia- expressaram claramente a aprovação e o reconheci-
tivas, ainda que justas e necessárias no curto prazo. mento de grande parte dos eleitores do Estado em re-
Não quero dizer com isso que as frentes de trabalho lação ao que aqui desenvolvi no período que agora se
que se promovem, em épocas críticas, sejam total- encerra. A todos eles e ao povo do Piauí como um
mente inúteis. Mas não há como negar - e isto não é todo expresso a minha mais profunda gratidão e apro-
novidade - que elas acabam se configurando como veito para, de público, comprometer-me em continuar
benefícios restritos, que costumam findar na primeira a seu lado, ainda que fora da lide parlamentar.
chuva, provocando, logo após, o que ficou conhecido
como a "seca verde": a chuva cai, o solo esverdece, Se pude realizar o trabalho que empreendi foi

as O produto empob e 'd na-o t o plant porque encontrei aqui na Casa os meios necessáriosm r, r CIO, em com ar
nada, pois carece das mínimas condições para poder para fazê-lo. Encontrei aqui colegas Deputados com
financiar a semente. os quais compartilhei minhas preocupações e dos

quais sempre recebi apoio, mesmo militando em ou
Também apoiei e incentivei, como uma das mais

tros partidos, mesmo de origem e condição bem dis-
prementes medidas para o desenvolvimento geral do tantes da minha. E encontrei outros que discordaram
Nordeste, a indústria do turismo. E não poderia ser de

de mim, como é natural que aconteça em qualquer
outro modo. Por precisar o Brasil de moeda estrangei- parlamento democrático. Mas de todos eles sempre
ra e pelos altos índices de desemprego em pratica-

recebi respeito e consideração, e, portanto, por todos
mente todos os setores é que se deve dar especial eles sempre tive a maior admiração, pelo respeito mú
ênfase a essa atividade, que contribui, como poucas,

tuo e pela convivência harmônica que sempre carac
para o aumento da arrecadação, estadual ou munici-

terizou o nosso contato. A todos os colegas Deputa
pai, e emprega, como poucas também, milhares de

dos, dos quais agora me despeço, a todos os que me
pessoas, de todos os níveis.

ajudaram, de um modo ou outro, na difícil tarefa que
Falar em Nordeste é falar em turismo; daí minha aqui exercemos, deixo minha gratidão.

luta ferrenha em prol da atividade na região, inclusive
no meu Estado. O Piauí ainda não tem tradição na Não poderia deixar de agradecer de modo espe-
área do turismo, mas, se isso acontece, não é porque cial à Mesa, que sempre me apoiou e me auxiliou na
não tem o que oferecer. Na verdade falta incentivo e atividade Parlamentar. Desde o primeiro momento, o
divulgação. Presidente Aécio Neves tomou como bandeira de sua

A maioria dos brasileiros desconhece que o Iito- atuação dois pontos que marcaram esta Legislatura.
Um deles foi o fortalecimento do Poder Legislativo; o

ral piauiense nada fica a dever ao dos outros Estados
nordestinos, a não ser, evidentemente, em extensão. outro, a aproximação deste com a população, metas
A beleza das praias do Ceará continua nas praias de plenamente alcançadas, das quais todos nós nos po-
Luís Correia e Parnaíba; Parnaíba, por sinal, é a porta demos orgulhar.
do Delta e dos Lençóis - início ou fim de viagens ines- Seus ideais mereceram o meu apoio, pois sem-
quecíveis e únicas no Brasil. pre defendi a extinção da impunidade parlamentar

O Estado ainda dispõe de grande acervo cultu- que existia, travestida de uma defeituosa imunidade,
ral, como os sítios arqueológicos de Sete Cidades e que em nada contribuía para a imagem deste Poder.
da Serra da Capivara, ou cidades históricas, como a Continuarei ferrenho defensor de todas as iniciativas
antiga Capital, Oeiras, atrações que merecem ser co- que tendam a fortalecer o Legislativo como um todo e,
nhecidas por todos os brasileiros, e, a mais bela de to- conseqüentemente, a própria democracia brasileira.
das as obras naturais, a Cachoeira do Urubu, situada Cumprimento, de modo muito especial, o
na minha terra natal, Esperantina. Presidente Aécio Neves, parabenizando todo o povo

Não há como - nem será necessário - no mo- mineiro, que tão sabiamente o escolheu o próximo
mento fazer uma resenha detalhada da minha ativida- Governador.

.._-_.._._-_.--------,----_.-
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Ajuda inestimável também sempre recebi do da por lavradores e agropecuaristas, aos comercian-
corpo de funcionários da Casa, de todos os setores. tes, industriais e comerciários, aos meus amigos, aos
Gostaria, na figura do Sr. Secretário-Geral da Mesa, parentes, aos correligionários e eleitores de minha ci-
Dr. Mozart Vianna de Paiva, de agradecer a todos os dade e região, meu eterno muito obrigado.
servidores da Câmara dos Deputados que me auxilia- Por último, e o mais importante de todos, o meu
ram nas tarefas que me foram incumbidas, em espe- agradecimento aos meus familiares, liderados por mi-
cial, no trabalho que exerci neste plenário, inúmeras nha brilhante e generosa mulher, Anatália Sampaio,
vezes presidindo as sessões, trabalho esse facilitado pelo apoio, pelo carinho, pelas lições de vida, de hon-
pelo eficaz, generoso e cordial atendimento que rece- radez, de companheirismo e de permanente solidari-
bi toda vez que me sentei na cadeira que ora V.Exa. edade ao longo de quase cinco décadas de vida pú-
ocupa, Sr. Presidente. blica.

Agradeço, na figura do Sr. Diretor-Geral, Dr. Sér- Sr. Presidente, meus caros colegas Deputados,
gio Sampaio Contreiras de Almeida, a todos os servi- não poderia encerrar esta despedida sem mencionar
dores da área administrativa e aos demais servido- o atual momento político, de esperançosa mudança
res, da Casa ou terceirizados, que, com tanta eficiên- rumo a um Brasil melhor.
cia, nos auxiliam a desempenhar a contento as nos- O Presidente eleito é nordestino como eu, co-
sas funções. Agradeço a todos, desde os responsáve- nhece de perto a realidade daquela Região, viveu na
is pela limpeza de nossos gabinetes até os responsá- carne seus principais problemas. Tudo isso o creden-
veis pelo atendimento médico que nos é dispensado. cia, como poucos outros, para o cargo que o povo lhe
Agradeço, na figura do Sr. Diretor Legislativo, Dr. Afrí- delegou, com tão grande maioria.
sio Vieira Lima, a inestimável e profissional coopera-
ção que sempre recebi, na área-fim desta Casa, de Desejo-lhe, portanto, sucesso em sua empreita-
taquígrafos, de consultores legislativos e de orçamen- da, para que possa, em prol do povo brasileiro, cum-
to, de assessores e secretários de Comissão, de bibli- prir seus projetos e suas propostas de campanha, em
otecários, de arquivistas, enfim, de todos que, com destaque o Projeto Fome Zero, que deverá ter seu
brilhante profissionalismo e eficiência, cooperaram, norte na criação de novas frentes de trabalho para ge-
de forma decisiva, para que realizássemos a contento ração de emprego e renda, em detrimento do assis-
nossa tarefa legislativa. tencialismo e das esmolas emergenciais, que só fa

zem baixar, ainda mais, a dignidade e a auto-estima
Minha especial gratidão aos Secretários das dos cidadãos de bem de nosso País.

Comissões de Agricultura e Política Rural, onde atuei
até o momento como titular, e de Constituição e Justi- Igual apelo e homenagem faço ao jovem Gover-
ça e de Redação, onde sou suplente. E, por justiça, nador eleito de meu Estado, o colega Wellington Dias.
não me furto de homenagear e agradecer à direção e A todos deixo agora o meu repetido agradeci-
aos funcionários do órgãos de comunicação da Casa mento, pondo-me à disposição, ainda que à distância,
- Jornal da Câmara, TV Câmara, Rádio Câmara - e para cooperar, no que me couber e for possível, com
do programa A Voz do Brasil, pela costumeira eficiên- este novo Brasil que se anuncia, pois saio da lide le-
cia, zelo e maestria editorial. gislativa, sim, mas não deixo de ser político, pois a po-

Não poderia deixar de registrar agradecimento Iítica, afinal, é inerente ao próprio ser humano, e não
especial à Presidência do PMDB, na pessoa do De- exclusiva de quem ocupa ocasionalmente algum car-
putado Michel Temer, e à Liderança do meu Partido, go executivo ou legislativo.
na figura do Líder Geddel Vieira Lima, assim como a Muito obrigado, Sr. Presidente. V. Exa. também
todos os funcionários dos gabinetes da Presidência e merece meus aplausos. Bravo povo de Esperantina,
da Liderança, que sempre me trataram com a mais deixo aqui minha saudação aos meus conterrâneos
nobre consideração. A eles o meu apreço e reconhe- do Piauí e da minha terra natal. (Palmas.)
cimento. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi-

Registro também, de forma especial, o trabalho dência parabeniza V.Exa., Deputado Themístocles
desenvolvido por minha assessoria política em Tere- Sampaio, e agradece a ajuda que V.Exa. prestou à
sina, na pessoa de meu fiel e incansável escudeiro, Mesa Diretora no decorrer desses quatro anos, du-
Dr. Roberto Jones. De igual sorte, agradeço aos se- rante as Sessões Legislativas. V.Exa. foi, sem dúvida,
cretários lotados em meu Gabinete institucional. um grande Presidente ad hoc nesse período.

Ao bravo povo de minha terra natal, Esperanti- O SR. SAULO COELHO - Sr. Presidente, peço
na, especialmente à classe trabalhadora, representa- a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Antes de
encerrar a votação, concedo a palavra ao Deputado
Saulo Coelho, que assumiu o seu mandato em substi
tuição ao Deputado Aécio Neves.

O SR. SAULO COELHO (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A
Presidência anuncia o resultado:

VOTARAM

SIM 329
NÃO 18
ABSTENÇÕES: 04
TOTAL: 351

É APROVADA, EM 2° TURNO, A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 559, DE 2002.

FICA DISPENSA A VOTAÇÃO DA REDAÇÃO
FINAL, NOS TERMOS DO INCISO I, § 2°, DO
ARTIGO 195, DO REGIMENTO INTERNO.

A MATÉRIA VAI À PROMULGAÇÃO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC W 559/2002 - SEGUNDO
TURNO
Início Votação: 18/121200217:15
Fim Votação: 18/1212002 19:21
Presidente da Casa: Efraim Morais - PFUPB
Presidiram a Votação: Barbosa Neto - 16:20
Efraim Morais - 18:10
Resultado da Votação

Sim
Não
Abstenção
Total da Votação

Orientação

PFL-Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT -Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL- Sim
PSB/PCDOB - Liberado
PST -Sim

Dezembro de 2002

Art. 171
Total Quorum 351

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Total Roraima: 5

AMAPÁ

Badu Picanço PL PUPSL Sim
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim
Total Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Abstenção
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Abstenção

Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 12

AMAZONAS

José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurípedes Miranda PDT POT/PPS Não
Nilton Capixaba PTB Sim
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Oscar Andrade PL PUPSL Sim
Total Rondonia : 5

ACRE

Clóvis Queiroz PFL Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Crescêncio Pereira Jr. PFL Não
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Total Ceará: 5

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Guilherme Melo PPB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim

Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Roberto John PT Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB Sim
Carlos Alberto Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Laíre Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PTB Sim
Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais PFL Art. 17
Inaldo Leitão PSDB Sim
Ricardo Rique PSDB Sim
Total Paraíba : 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Ojalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PSDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PSDB Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Total Pernambuco : 21

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST Sim



RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim

EspíRITO SANTO

João Coser PT Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim
Total Espírito Santo: 4

BAHIA

SERGIPE

MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim

Aroldo Cedraz PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PMDB Não
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Total Bahia: 29

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PTB Sim
Total Sergipe: 4
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Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim Cabo Júlio PST Sim
João Caldas PL PUPSL Não Cleuber Carneiro PFL Sim
Luiz Dantas PTB Sim Custódio Mattos PSDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim Eduardo Barbosa PSDB Sim
Total Alagoas: 7 Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim
Mário de Oliveira PST Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Total Minas Gerais: 37
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Candinho Mattos PSDB Não
Carlos Santana PT Sim
Cornélio Ribeiro PL PUPSL Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Francisco Silva PST Sim
Itamar Serpa PSDB Abstenção
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luisinho PPB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Não
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Não
Total Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim

João Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Robson TlJTla PFL Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Zé índio PMDB Sim
Total São Paulo: 46

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jofran Frejat PPB Não
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Abstenção
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
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Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim
Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz PMDB Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PPB Não
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Alex Canziani PSDB Sim
Basílio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PTB Sim

Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Total Paraná: 19

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT PDT/PPS Sim
Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 23

OBS.: RESULTADO DA VOTAÇÃO RELATIVO
AOS VOTOS APRESENTADOS NO PAINEL, NÃO
CONSIDERANDO OS VOTOS DECLARADOS AO
MICROFONE EFETUADOS ANTES DO
RESULTADO OFICIAL.

VOTOS DECLARADOS AO MICROFONE:

Saulo Coelho - PSDB - MG - SIM

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



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56565

Sr. Presidente, junto ao Governo Federal, em especial junto à Secre
taria da Receita Federal, a extensão do SIMPLES às
corretoras de seguros.

Os relevantes benefícios alcançados são uma
conquista de todos nós. Esta Casa merece o reconhe
cimento da Nação. A votação da MP nO 66 foi conduzi
da segundo os mais absolutos preceitos democráti
cos, e sua aprovação é uma expressão absoluta do
desejo da nossa sociedade.

Sr. Presidente, solicito a VExa. autorize a
divulgação deste pronunciamento no Jornal da
Câmara e no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BENITO GAMA (PMDB-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con
gratular-me com os companheiros do Congresso Na
cional, membros do Senado Federal, e participar a
VExa. e aos demais pares desta Casa que a chama
da minirreforma tributária, a MP n° 66, foi aprovada no
Senado Federal integralmente como foi encaminhada
pela Câmara dos Deputados. Agora, a matéria vai à
sanção do Presidente da República.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A
Presidência parabeniza V.Exa.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar, em nome da Comissão de Direitos Huma
nos, os nossos parabéns ao jornal O Dia e ao jornalis
ta Sérgio Ramalho, que ganhou o Prêmio Esso de re
portagem por denúncias sobre tortura e morte no De
partamento de Polícia Federal, no Rio de Janeiro.

Muito obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria que VExa. anunciasse a próxima matéria para
votação. Estamos com dificuldades de entendimento
e chegamos à conclusão, com os demais Líderes, de

o SR. JOVAIR ARANTES 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfação
que venho hoje a esta tribuna parabenizar a Presi
dência desta Casa, o Deputado Benito Gama, os líde
res partidários, enfim, meus nobres pares, pela apro
vação da Medida Provisória n° 66, a chamada minir
reforma tributária, matéria de absoluta relevância
para o País.

A atuação do Presidente Aécio Neves, o empe
nho dos nossos Líderes e o bom senso do Relator fo
ram decisivos para a conquista dos históricos avan
ços em direção à modernização e ao fortalecimento
da nossa economia, que serão viabilizados a partir da
aprovação da referida matéria.

Entre os dispositivos elencados no projeto de
conversão aprovado, a meu ver, cabe especial desta
que à ampliação das empresas que poderão optar
pelo SIMPLES. A possibilidade de adesão a esse re
gime de tributação é estendida a diversas categorias
de empresas prestadoras de serviços, como agênci
as de viagem e turismo, agências lotéricas, auto-es
colas, seguradoras, franquias dos Correios, escritóri
os de contabilidade, escolas de 1° e 2° grau, de idio
mas e profissionalizantes, além de prestadoras de
serviços de saúde e empresas de software. Tal medi
da representa, sem dúvida, um incentivo capaz de re
estruturar e impulsionar o setor de prestação de servi
ços no Brasil.

A exemplo das micro e pequenas empresas, as
prestadoras de serviços movimentam grande parcela
de nossas riquezas e são uma das maiores responsá
veis pela geração de emprego e renda.

Desta forma, a implementação deste dispositivo
ocasionará benefícios incontestáveis, que no nosso
entendimento poderão ser observados a curto prazo,
como o aumento na base de arrecadação e a criação
substancial de novos postos de trabalho, aumentando
a circulação de riquezas e dinamizando amplamente
a economia.

Sr. Presidente, cabe aqui também um reconhe
cimento especial à atuação dos Srs. Armando Virgílio,
Henrique Brandão e Roberto Barbosa, membros da
nova Diretoria da FENACOR (Federação Nacional
dos Corretores de Seguros) e que há muito tempo tra
zem esta luta como bandeira. Em várias oportunida
des, estivemos, em parceria com o Governador do
Estado de Goiás, Marconi Perillo, buscando viabilizar



PROJETO DE LEI N° 3.049-C, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do
substitutivo do Senado Federal ao Proje
to de Lei nO 3.049, de 2000, que dispõe
sobre a concessão do benefício do Segu
ro-Desemprego a pescadores artesanais
durante os períodos de defeso; tendo pa-
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que só deveríamos votar o Projeto de Lei n° 275, que receres das Comissões: de Seguridade
trata da aposentadoria da mulher policial federal. Social e Família, pela aprovação (Relator:

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre Sr. Raimundo Gomes de Matos); de Fi-
Deputado, há entendimento sobre a questão. nanças e Tributação, pela compatibilida-

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, de e adequação financeira e orçamentá-
peço a palavra pela ordem. ria, e, no mérito, pela aprovação (Relator:

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem Sr. Benito Gama); e de Constituição e
V.Exa. a palavra. Justiça e de Redação, pela constitucio-

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. nalidade, juridicidade e técnica legislati-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, va (Relator: Sr. Coriolano Sales).

quero que fique registrada minha declaração de voto O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em
contrária à Taxa de Iluminação Pública. Ao mesmo discussão. (Pausa.)
tempo, quero pedir a V.Exa. que seja votado ainda NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
hoje o projeto que trata da aposentadoria de mulheres DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
policial. Ele é muito importante, e as mulheres estão PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
aqui presentes. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Será vo- Concedo a palavra ao nobre Deputado Carlos
tado, nobre Deputado. Está feito o registro de VExa. Santana, que encaminhará pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Peço O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem
aos Srs. Parlamentares que permaneçam na Casa, revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente,
porque teremos votação de projeto de lei quero agradecer, de coração, a todos os Líderes pelo
complementar logo em seguida. empenho nessa matéria. Sei que muitos pescadores

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a estão necessitando desse auxílio desemprego.
palavra pela ordem. Esse projeto vem reparar um grande erro que

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem acontece no País. Anteriormente, os pescadores es-
VExa. a palavra. peravam três anos para obter o auxílio-desemprego.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem. Com esse projeto, o tempo de espera se reduzirá
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que para um ano.
essa vitória quanto à Taxa de Iluminação Pública se O País não tem uma cultura da pesca. No Esta-
deve à grande mobilização feita pela Confederação do do Rio de Janeiro, a pesca está no início, mas, nas
Nacional dos Municípios. regiões Norte e Nordeste, ela tem papel fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
Parabenizamos a Confederação, nobre Deputado. peço a palavra pela ordem.O SR. PRESIDENTE

O SR. SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, peço (Efraim Morais) - Tem VExa. a palavra.
a palavra pela ordem. A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, que-
VExa. a palavra. ria, antes de tudo, parabenizar a Deputada Ana Cata-

o SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB-PE. Pela or- rina, que foi a grande batalhadora por essa matéria,
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi- nesta Casa, e dizer que o PFL vota "sim", com muita
ma votação, votei "sim". satisfação.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Próximo Quero deixar registrado, na condição de Presi-
item. denta da Comissão de Seguridade Social e Família,

que aprovamos, rapidamente, essa matéria que trata
do auxílio-desemprego para o pescador no período
de defeso.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Gerson
Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, defendi a



c) não dispor de outras fontes de ren-

111 - comprovante de inscrição junto à
Previdência Social; e

IV - comprovante de que não está em
gozo de nenhum benefício de prestação
continuada da Previdência Social, exceto
auxílio acidente e pensão por morte.

Parágrafo único. Na ausência dos ór
gãos de que trata o inciso 11, será admitida a
declaração de 2 (dois) pescadores profissio
nais idôneos e devidamente registrados,
que deverão atestar que os pescadores
atendem aos requisitos contidos nas alíneas
a, b e c do inciso 11 deste artigo." (NR)

"Art. 3° ..................................................

da;

11 - perda do mandato, se presidente
de colônia ou federação;

111- suspensão de suas atividades pro
fissionais, com cassação do registro no Iba
ma, por 2 (dois) anos, se pescador profissio
nal." (NR)

"Art. 4° O benefício de que trata esta
Lei será suspenso nas seguintes condições:

I - início de atividade remunerada;
11 - início de percepção de outra renda;
111- morte do beneficiário;
IV - desrespeito ao período de proibi

ção da pesca;
V - comprovação de falsidade nas in

formações prestadas para obtenção do be
neficio." (NR)

Art. 2° O benefício assegurado nesta Lei so
mente poderá ser requerido a partir do novo período
de proibição da pesca.

Art. 3° O art. 15 da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°,
numerando-se o atual parágrafo único como § 1°:

"Art. 15 .
§ 1° (parágrafo único) .

I - comprovante de registro geral de
pescador profissional, que será válido por 5
(cinco) anos, emitido pelo OPA/Mapa ou ou
tro órgão que vier a substituí-lo, nos termos
do disposto no § 1° do art. 28 do Decre
to-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967
devidamente atualizado, emitido, no míni~
mo, 1 (um) ano antes da data de início de
proibição da pesca;

§ 2° O período de proibição de ativida
de pesqueira de que trata o caput será fixa
do pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA, ou outro órgão que vier a substi
tuí-lo, em ato publicado até 30 (trinta) dias
antes do início do defeso, em relação à es
pécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja cap
tura o pescador se dedique.

§ 3° Para os efeitos desta Lei, enten
de-se como pescador profissional aquele
pescador que exerça sua atividade em em
barcações próprias ou de terceiros, por con
ta própria, empregado. ou em regime de
parceria e que não se enquadre como bene
ficiário do seguro-desemprego de que trata
a Lei nO 8.900, de 30 de junho de 1994."
(NR)

"Art. 2° Para se habilitar ao benefício, o pesca
dor deverá apresentar ao órgão competente do Mi
nistério do Trabalho e Emprego os seguintes docu
mentos:
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tramitação deste projeto por ser justo, válido e corrigir 11 - contrato de parceria, atestado da
erro do passado. colônia a que esteja filiado, ou do órgão do

O Partido Progressista Brasileiro vota "sim". lhama, ou outro órgão que vier a substi-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A tuí-Io, com jurisdição sobre a área onde atue

Presidência parabeniza a Deputada Ana Catarina e o pescador profissional, comprovando:
todos os Líderes, pois estamos fazendo justiça à a) .
classe dos pescadores. b) dedicação à atividade, em caráter

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou sub- permanente, durante o período transcorrido
meter a votos o Substitutivo do Senado Federal ao entre a paralisação anterior àquela em cur-
Projeto de Lei n° 3.049, de 2000: so;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 1°,2°,3° e 4° da Lei n° 8.287, de

20 de dezembro de 1991 , passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 1° O pescador profissional fará
jus ao beneficio do seguro-desemprego, no
valor de 1 (um) salário-mínimo mensal,
durante o período de proibição de atividade
pesqueira fixado pelo órgão competente.



da;

Altera dispositivos da Lei n° 8.287,
de 20 de dezembro de 1991, que dispõe
sobre a concessão do benefício de segu
ro-desemprego a pescadores profissio
nais, durante os períodos de defeso.

REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI N° 3.049-0, DE 2000
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§ 2° Os bancos oficiais federais credenciados competente do Ministério do Trabalho e
celebrarão convênio operacional com outros estabe- Emprego os seguintes documentos:
lecimentos bancários para o pagamento do segu- I - comprovante de registro geral de
ro-desemprego nos municípios e localidades onde pescador profissional, que será válido por
não disponham de agência." (NR) cinco anos, emitido pelo OPA/Mapa ou outro

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua órgão que vier a substituí-lo, nos termos do
publicação. disposto no § 1° do art. 28 do Decreto-Lei n°

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs. 221, de 28 de fevereiro de 1967, devida-
Deputados que o aprovam permaneçam como se mente atualizado, emitido, no mínimo, um
encontram. (Pausa.) ano antes da data de início de proibição da

APROVADO. pesca;
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Há 11 - contrato de parceria, atestado da

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte colônia a que esteja filiado, ou do órgão do
Ibama, ou outro órgão que vier a substi-
tuí-lo, com jurisdição sobre a área onde atue
o pescador profissional, comprovando:

b) dedicação à atividade, em caráter
permanente, durante o período transcorrido
entre a paralisação anterior àquela em cur
so;

c) não dispor de outras fontes de ren-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 1°,2°,3° e 4° da Lei n° 8.287, de

20 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 1° O pescador profissional fará
jus ao benefício do seguro-desemprego, no
valor de um salário-mínimo mensal, durante
o período de proibição de atividade pesquei
ra fixado pelo órgão competente.

§ 2° O período de proibição de ativida
de pesqueira de que trata o caput será fixa
do pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis 
Ibama, ou outro órgão que vier a substi
tuí-lo, em ato publicado até trinta dias antes
do início do defeso, em relação à espécie
marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o
pescador se dedique.

§ 3° Para os efeitos desta Lei, enten
de-se como pescador profissional aquele
pescador que exerça sua atividade em em
barcações próprias ou de terceiros, por con
ta própria, empregado, ou em regime de
parceria e que não se enquadre como bene
ficiário do seguro-desemprego de que trata
a Lei n° 8.900, de 30 de junho de
1994."(NR)

"Art. 2° Para se habilitar ao benefício,
o pescador deverá apresentar ao órgão

111 - comprovante de inscrição junto à
Previdência Social; e

IV - comprovante de que não está em
gozo de nenhum benefício de prestação
continuada da Previdência Social, exceto
auxílio acidente e pensão por morte.

Parágrafo único. Na ausência dos ór
gãos de que trata o inciso 11, será admitida a
declaração de dois pescadores profissionais
idôneos e devidamente registrados, que de
verão atestar que os pescadores atendem
aos requisitos contidos nas alíneas a, b e c
do inciso 11 deste artigo."(NR)

"Art. 3° ..
11 - perda do mandato, se presidente

de colônia ou federação;
111- suspensão de suas atividades pro

fissionais, com cassação do registro no Iba
ma, por dois anos, se pescador profissio
nal."(NR)

"Art. 4° O benefício de que trata esta
Lei será suspenso nas seguintes condições:

I - início de atividade remunerada;
11 - início de percepção de outra renda;
111 - morte do beneficiário;
IV - desrespeito ao período de proibição da pes-

ca;
V - comprovação de falsidade nas informações

prestadas para obtenção do benefício:'(NR)



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 275-A, DE 2001

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei Complementar nO 275 de 2001,
que atualiza a ementa e altera o art. 1° da
Lei Complementar n° 51, de 20 de dezem
bro de 1985, que dispõe sobre a aposen
tadoria do funcionário policial, nos ter
mos do art. 103 da Constituição Federal,
para regulamentar a aposentadoria da
mulher servidora policial; tendo parece
res das Comissões: de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional, pela aprovação
(Relatora: Sra. Veda Crusius); de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação (Relator: Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá); de Seguridade Social e Famí-

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Câmara dos Deputados, 18 de dezembro de
2002.

CORIOLANO SALES - Relator
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.

Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, desejo que fique
registrado em ata meu posicionamento contrário ao
aumento absurdo dado aos salários dos Deputados
por eles próprios, enquanto os servidores públicos
estão com seus salários congelados.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Deputado Babá, a matéria está vencida. V.Exa. teve a
oportunidade de registrá-lo no momento da votação e
não o fez.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente quero que seja
registrado em ata o meu posicionamento contrário a
esse aumento absurdo, uma vez que os funcionários
públicos estão com os salários congelados. Não
podemos em aumentar os nossos salários sem antes
aumentar o dos servidores públicos.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Srs.
Deputados, primeiramente votaremos a urgência
para o Projeto de Lei Complementar n° 275, de 2001.
A matéria está pronta, mas temos urgência para
eliminar um turno, já que há vontade do Plenário de
votar a matéria.
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Art. 2° O benefício assegurado nesta Lei somen- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Há
te poderá ser requerido a partir do novo período de sobre a mesa requerimento de urgência no seguinte
proibição da pesca. teor:

Art. 3° O art. 15 da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro Senhor Presidente,
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°, Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 155 do
numerando-se o atual parágrafo único como § 1°: Regimento Interno, urgência urgentíssima para a

"Art. 15 apreciação do Projeto de Lei Complementar n° 275,
§ 10........................................................ de 2001, que 'atualiza a ementa e altera o art. 1° da
§ 20 Os bancos oficiais federais cre- LeiComplementarn051, de 20 de dezembro de 1985,

denciados celebrarão convênio operacional que dispõe sobre a aposentadoria do funcionário
com outros estabelecimentos bancários policial, nos termos do art. 103 da Constituição
para o pagamento do seguro-desemprego Federal, para regulamentar a aposentadoria da
nos municípios e localidades onde não dis- mulher servidora policial'.
ponham de agência."(NR) Sala das Sessões, de outubro de 2002.

Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL;
Odelmo Leão, Líder do PPB; Wagner Rossi,
Vice-Líder do PMDB; Roberto Jefferson, Líder do
PTB; Haroldo Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PSBlPCdoB; João Paulo, Líder do PT; Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL;
João Herrmann Neto, Bloco Parlamentar PDTIPPS;
José Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSBIPCdoB; Jutahy Junior, Líder do
PSDB e Miro Teixeira, Líder do Bloco Parlamentar
PDTIPPS.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em
votação o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 

Passa-se à apreciação da matéria.



O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira,
para encaminhamento da votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, este projeto é uma reivindicação antiga da
mulher militar. Com a aprovação da matéria, faremos
justiça à categoria. A medida vem ao encontro das no
vas normas da Previdência: aposentadoria aos 65
anos de idade, proporcionalmente ao tempo de servi
ço, e com 25 anos de serviço, desde que se tenha
exercido, pelo menos durante quinze anos, atividade
estritamente policial.

Então, não se trata de trem da alegria, de privilé
gio, mas de fazer justiça à policial militar.

Portanto, o PFL, com muita satisfação e orgulho,
recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Gerson Peres,
para encaminhamento da votação.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
fiz a defesa deste projeto na Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação. É justo aprová-lo. Vamos
eliminar injustiça que se pratica há muito tempo. O
projeto chegou a esta Casa muito tarde, deveria ter
chegado há anos. Não podemos reparar o passado,
mas estamos reparando o presente, e não fazemos
nada mais do que obrigação. Temos o dever de esten
der a paridade da aposentadoria no serviço público à
mulher policial.

O Partido Progressista Brasileiro recomenda o
voto "sim" e espera que seus companheiros o acom
panhem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Cabo Júlio,
para encaminhamento da votação.

O SR. CABO JÚLIO (PST-MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Câmara dos Deputados faz hoje grande correção à in
justiça praticada contra as mulheres policiais. Para
que se tenha idéia, as professoras se aposentam an
tes dos professores. A própria Constituição Federal
estabelece isso.

Saúdo as bravas e guerreiras mulheres policiais
que há mais de dois anos lutam nesta Casa por este
projeto. Ele foi aprovado em todas as Comissões.
Como policial, parabenizo as mulheres da minha ca-
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lia, pela aprovação (Relator: Sr. Sebas- Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor
tião Madeira); de Finanças e Tributação, na data de sua publicação."
pela adequação financeira e orçamentá
ria deste e do PLP 337/02, apensado (Re
lator: Sr. José Militão); e de Constituição
e Justiça e de Redação pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va deste (Relator: Sr. Robson Tuma).

Tendo apensado o PLP n° 337/02

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Em
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou

submeter a votos o

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 275, DE 2001

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1°. A ementa da Lei Complementar nO 51, de

20 de dezembro de 1985, passa a ter a seguinte reda
ção:

'Dispõe sobre a aposentadoria do ser
vidor público policial, nos termos do § 4° do
art. 40 da Constituição Federal.' (NR)

Art. 2°. O art. 1° da Lei Complementar n° 51, de
20 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a se
guinte redação:

'Art. 1°. O servidor público policial será
aposentado:

I - compulsoriamente, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, aos
65 (sessenta e cinco) anos de idade, qual
quer que seja a natureza dos serviços pres
tados;

11- voluntariamente, com proventos in
tegrais, independentemente da idade:

a) após 30 (trinta) anos de contribui
ção, desde que conte, pelo menos 20 (vinte)
anos de exercício em cargo de natureza es
tritamente policial, se homem;

b) após 25 (vinte e cinco) anos de con
tribuição, desde que conte, pelo menos 15
(quinze) anos de exercício em cargo de na
tureza estritamente policial, se mulher."
(NR)

-------_.__....._.-_..._..



O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Deputado Josué Bengtson, como vota o PTB?

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB,
reconhecendo o valor deste projeto e o trabalho feito
por tão valoroso segmento da sociedade, encaminha
o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Deputado Beto Albuquerque, como vota o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, venho
dizer que votaremos com muita satisfação para corri
gir esse erro. Portanto, vamos votar favoravelmente,
porque essa é uma conquista das mulheres. Tenho
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tegoria. Hoje se faz grande justiça na Câmara dos De- certeza de que esta Casa, ao aprovar por unanimida-
putados. de, penso eu, esta matéria, vai coroar o reconheci-

Muito obrigado. mento das exigências do trabalho das policiais civis.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr. Assim, Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar

Presidente, peço a palavra pela ordem. PSB/PCdoB vota, com muita altivez e energia, a favor
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem da aprovação deste projeto de lei complementar.

VExa. a palavra. O SR. JUQUINHA (Bloco/PL-GO. Pela ordem.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, "sim".
Sras. e Srs. Deputados, em nome da bancada do Par- O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO. Pela or-
tido dos Trabalhadores, tenho a honra de encaminhar demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
o voto favorável ao Projeto de Lei Complementar n° PSDB entende que a matéria é importante e reco-
51. Como a Constituição estabelece diferença entre menda o voto "sim".
homem e mulher no que diz respeito a aposentadoria, O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB-RS. Pela ordem.
este projeto veio corrigir um erro - e já veio tarde, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
como disse o nobre Deputado Gerson Peres. Trabalhista Brasileiro também não poderia deixar de

Portanto, de maneira unânime, o encaminha- manifestar neste momento sua posição favorável a
mento é favorável à matéria. este projeto, que vem fazer justiça à mulher.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - O PT O PTB vota "sim".
vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi-

Nobre Deputado Waldemir Moka, como vota o dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
PMDB? seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB-MS. Pela or- ma eletrônico.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o en- Está iniciada a votação.
caminhamento do PMDB é favorável à matéria. O par- Queiram seguir a orientação do visor de cada
tido entende que, com a aprovação do projeto, se faz posto.
justiça. Em uma das derradeiras deliberações, votare- O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
mos uma causa justa, a concessão da aposentadoria peço a palavra pela ordem.
especial à policial que, sem dúvida, vem cumprindo
sua função. Como disse o valente Deputado Cabo Jú- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
lio, nós, ao homenagearmos a mulher policial, tam- VExa. a palavra.
bém rendemos homenagem a todos os policiais que, O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT-PA.
na verdade, dão segurança ao povo brasileiro. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Dessa forma, Sr. Presidente, o PMDB vota o meu nome não consta no painel. Meu voto é "sim".
"sim". O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito aos
Srs. Deputados do Partido Progressista Brasileiro que
estão em seus gabinetes que se apressem para vir ao
plenário. Precisamos fazer justiça às mulheres polici
ais do nosso País.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo a to
dos os Parlamentares que se encontram nos gabine-
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tes para que venham ao plenário. Esta votação exige Quero homenagear as policiais mulheres pelo
quorum qualificado de 257 Srs. Deputados. Fui Rela- lobby que fizeram para que pudéssemos votar hoje
tor deste projeto, elaborado para corrigir uma grande este projeto. Visitaram todas as Lideranças, todos os
e antiga falha. Parlamentares, lutando com denodo, com força, com

Eu não poderia deixar de homenagear essas garra por um direito que têm. Isso mostra que, quando
grandes policiais - delegadas e agentes da Polícia a mulher quer, ninguém segura; elas têm uma força
Federal, delegadas e investigadoras da Polícia Civil- muito grande de convencimento, de atuação e de per-
que fazem parte do sistema de segurança, hoje tão severança. Eu, por exemplo, confesso que sou um
problemático no Brasil. Essas corajosas mulheres es- apaixonado pelo trabalho feminino. Na Comissão de
tão nas ruas lutando contra o crime, para proteger Seguridade Social e Família, quem mandava eram as
nossas famílias e nós mesmos daqueles que estão mulheres; elas chefiavam o gabinete etc. Eassim é na
assombrando a sociedade brasileira, os criminosos. Liderança do PTB, as chefes de gabinete, as asses-

Por isso, Sr. Presidente, parabenizo especial- soras são mulheres. É um absoluto sucesso.
mente aquelas que aqui se encontram presentes, re- Cumprimento as mulheres pelo exemplo positi-
presentantes de associações, sindicatos, instituições, vo que dão à Casa e ao Brasil. Parabéns às policiais
a fim de acompanhar a votação dessa matéria. Esta é pela vitória que conseguem hoje na Câmara dos De-
uma grande vitória. Parabéns! putados! E reitero o agradecimento à Mesa pela gen-

Talvez este seja um dos últimos projetos vota- tileza de ter colocado na Ordem do Dia o projeto.
dos na Casa nesta Legislatura. Tenho certeza absolu- O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,
ta de que todos os Deputados presentes vão votar peço a palavra pela ordem.
com a consciência de que estão fazendo justiça àque- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
les que lutam pela segurança da sociedade brasileira. VExa. a palavra.

Eu, que sou filho de delegado, o Senador Ro- O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Pela
meu Tuma, e irmão do Delegado Romeu Tuma Júnior, ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on-
que amanhã será diplomado, pela primeira vez, De- tem, em Belém do Pará, ocorreu a diplomação dos
putado Estadual, fico muito orgulhoso de ter relatado eleitos. Considerando que este é um país continental,
esta matéria e participado da sua merecida aprova- não pude chegar a tempo para participar das vota-
ção - se Deus quiser -, com o apoio dos Parlamenta- ções anteriores. Quero justificar o meu voto, dizendo
res. que acompanho o partido nas votações anteriores.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas tive a alegria, a honra e o privilégio de participar
O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, desta votação que faz justiça às mulheres policiais do

peço a palavra pela ordem. nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem Muito obrigado.

VExa. a palavra. O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB-PB. Pela peço a palavra pela ordem.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
votação anterior, votei conforme a orientação do VExa. a palavra.
partido. O SR. PASTOR AMARILDO (PPB-TO. Pela or-

O SR. ROBERTO JEFFERSON Sr. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agra-
Presidente, peço a palavra pela ordem. deço-Ihe a concessão da palavra e aproveito este mo-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem mento, na última sessão da Câmara dos Deputados-
VExa. a palavra. amanhã será a sessão do Congresso -, para desejar

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela aos queridos companheiros da Câmara um grande
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Natal, um Natal abençoado com família e todos os en-
agradeço à Mesa por atender pedido da Liderança do tes queridos.
PTB, colocando na Ordem do Dia de hoje projeto de Espero que os queridos companheiros lem-
lei complementar que atualiza a aposentadoria com- brem-se de convidar o Senhor Jesus, que comemora-
pulsória dos policiais, estabelecendo como critério rá seu aniversário, a estar presente na sua festa neste
para a aposentadoria - 30 anos para os homens e 25 Natal.
anos para as mulheres - o tempo de contribuição e o Agradeço a todos. Um grande Natal a todos os
de carreira. companheiros do Congresso Nacional.
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Sr. Presidente, dele e pediu que fosse incluído na pauta da Ordem do
Dia de hoje. Não podemos frustrar essas grandes e
abnegadas brasileiras que trazem segurança e tran
qüilidade para a família brasileira. Trata-se de uma
questão de justiça.

Reiteramos aos nobres pares o apelo para que
venham ao plenário concluir esta importante votação.

Fizemos acordo com o PT e com os demais lí
deres para votarmos mais duas matérias: o projeto de
decreto legislativo concernente ao Banco Central, im
portantíssimo, e o projeto de autoria da Deputada Ká
tia Abreu sobre remissão das dívidas dos produtores
rurais. Em conformidade com o acordo, faremos mais
duas deliberações por meio de votação simbólica.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa a palavra.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PPB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, faço uso desta tribuna para
trazer ao conhecimento desta ilustre Casa as irregula
ridades perpetradas pela Aracruz Celulose no Estado
da Bahia, denunciadas por algumas ONGs e publica
das pelo jornal A Tarde, no dia 17 de dezembro de
2002.

Sob a desculpa de políticas de fomento agrícola,
essa companhia está plantando eucaliptos no entor
no do Parque Nacional do Descobrimento, em aberto
desrespeito à Resolução n° 13 do CONAMA, a qual,
no art. 2°, prescreve que, num raio de dez quilômetros
das Unidades de Conservação, são proibidas quais
quer atividades que possam afetar o ecossistema e
que essas atividades terão de ser submetidas à auto
rização do órgão ambiental competente.

Essa infração está sendo denunciada pelas
ONGs Terra Viva e CEPEDES, bem como pelo Sindi
cato de Trabalhadores Rurais e pela Associação dos
Pequenos Produtores de Anjos da Paz e Riacho das
Ostras. É evidente que a lei está sendo flagrantemen
te burlada.

Como se não bastasse esse acintoso delito, a
Aracruz Celulose está exercendo um verdadeiro mo
nopólio municipal, ao contratar cem motoristas mora
dores de um só Município, em desrespeito aos profis
sionais de cidades vizinhas, onde também há planta
ções.

Tendo como eixo uma política extrativista, a Ara
cruz Celulose, embora contribua para o desenvolvi
mento dos Municípios onde tem suas plantações,
chega ao cúmulo de não recolher o ISS de seus fo-

o SR. WALDEMIR MOKA
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB-MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos satisfeitos em encerrar as votações aprovando
esse projeto que faz justiça às mulheres policiais.

Fico preocupado com o quorum de 112 Srs. De
putados registrado no painel. Estamos votando proje
to de lei complementar que exige quorum qualificado.
O PMDB apela aos seus Deputados para que ve
nham ao plenário fazer justiça às mulheres policiais
do nosso País, mulheres que têm um grande mérito
por há tanto tempo militarem nessa que é, sem dúvida
alguma, uma das profissões que dão segurança à po
pulação. Diria que essa profissão é praticamente um
sacerdócio.

O PMDB vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido da Frente Liberal solicita a V.Exa. que apele
aos Srs. Deputados no sentido de que venham ao ple
nário. Trata-se de projeto de lei complementar, que
exige quorum qualificado de 257 votos, e até agora
votaram 122 Srs. Deputados. Na votação anterior
houve 350 votantes. Pedimos aos Deputados presen
tes nas diferentes dependências da Casa que ve
nham ao plenário para votarmos esta matéria. Se a
Comissão de Orçamento estiver reunida, poderia
suspender os trabalhos - somente ali há mais de ses
senta Deputados -, para que os Srs. Deputados ve
nham ao plenário concluir esta votação.

A aprovação deste importantíssimo projeto de
lei complementar faz justiça a esse abnegado grupo
de mulheres que nos dá segurança - policiais federa
is, militares e civis. Há muito tempo, como disse o De
putado Gerson Peres, essa justiça já devia ter sido fei
ta, como no caso das professoras. Não se trata de
trem da alegria. A policial que tiver 65 anos de idade
será aposentada de maneira compulsória, mas pro
porcionalmente ao tempo de serviço; as que tiverem
25 anos de contribuição serão aposentadas, desde
que tenham pelo menos quinze anos de atividade po
liciaI.

Este projeto é correto, sério, passou por diferen
tes Comissões da Casa. O PFL vem lutando a favor



Sr. Presidente, este projeto de lei, que trata da
participação da mulher na segurança pública, é de
suma importância para a sociedade e tem de ser
aprovado nesta noite.

Era o que tinha a registrar.
O SR. JORGE ALBERTO -Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da
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mentados, em Municípios de sua área de atuação, nos quinze ininterruptos de exercício do cargo. Os de-
como é o caso de Prado, segundo nos comunica o mais critérios serão definidos em lei.
competente Prefeito dessa cidade, Wilson Brito. Devemos estimular cada vez mais a presença

Desejo informar aos meus nobres pares que so- da mulher na segurança pública do País, pelo desem-
licitarei a constituição de uma Comissão Externa para penho nas atividades de humanização e de defesa
avaliar os danos causados aos ecossistemas dos Mu- dos cidadãos.
nicípios alcançados pelas plantações da Aracruz Ce- Era o que tinha a dizer.
lulose. O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço

Reunido com lideranças locais, estive pessoal- a palavra pela ordem.
mente na área. Na ocasião, fui solidário à preocupa- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
ção daquelas comunidades, que vêem o crescimento VExa. a palavra.
desordenado e contínuo da plantação ?e euc~liptos O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS-RO. Pela
executa~a pela A,racruz com? um pengo, .pOIS, em ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
breve: ~ao restara n~~huma area para agncultura e Sras. e Srs. Deputados, votar esta matéria é de suma
pecuana naquela reglao. importância para a população. A mulher tem ocupado

Desejo salientar que a monocultura de eucalip- espaço relevante na sociedade. A sua participação na
tos como atividade agroindustrial é, além de antieco- segurança pública torna o trabalho mais tranqüilo. O
nõmica, um fator de expulsão de pequenos agriculto- reconhecimento da ação feminina engrandece tam-
res de suas glebas, de onde tiram seu sustento. bém essa área.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Registro ainda, nesta oportunidade, questão re-
tados, deixo registrado meu protesto contra esses de- lacionada à LDO, que ora se discute na Casa. No de-
litos, tendo em vista o menosprezo à legislação vigen- correr do ano, sofremos agrura por apresentar emen-
te, o perigo que representa a plantação excessiva de das ao Orçamento e não as ver contempladas em sua
eucaliptos, inibindo a agricultura e a pecuária regio- totalidade nos respectivos Ministérios. Isso acontece
nais, e, enfim, o fato de que essa companhia contribui com emendas individuais ou de bancada.
com mínima parcela para o desenvolvimento das Pre- Nossa intenção é discutir a adoção do orçamen-
feituras dos Municípios onde planta seus eucaliptos. to impositivo, de modo que seja garantida a aplicação

Sr. Presidente, solicito a VExa. que autorize a clara e correta do que for aprovado na Casa. Há frus-
divulgação do meu pronunciamento pelos órgãos de tração do Poder Legislativo a esse respeito.
comunicação da Casa. Devemos trabalhar para que isso ocorra na pró-

Muito obrigado. xima Legislatura. Começaremos a desenvolver um
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi- pensamento nesse sentido, porque essa medida re-

dência convida os Srs. Parlamentares que se encon- presentará o engrandecimento do Poder Legislativo
tram nas diversas dependências da Casa para dirigi- brasileiro.
rem-se ao plenário. Trata-se de votação de projeto de A aprovação do Orçamento deixa em grande ex-
lei complementar, que terá efeitos administrativos. pectativa os Governadores e os Prefeitos. Eles aguar-

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente, dam que ocorra a efetiva aplicação dos recursos in-
peço a palavra pela ordem. c1uídos nO

N

Orçamen!o.aprovado. No entanto'No tempo
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem passa e nao se tem eXlto, o que gera frustraçao em to-

V Exa a palavra. dos.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB-DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome do Bloco Parlamentar PCdoB/PSB, convo
co os companheiros que se encontram nas Comis
sões e em outras dependências da Casa para que ve-
nham ao plenário. Votaremos matéria da maior impor
tância.

Está provado o destacado papel da policial na
segurança pública, reconhecido nas comunidades.
Este projeto é justo ao conceder-lhe aposentadoria,
desde que tenha 25 anos de contribuição e pelo me-



No dia 22 de janeiro de 1942, o Presidente Ge
túlio Vargas assinava o Decreto-Lei n° 4.048, criando
o SENAI, dentro das características recomendadas,
de autonomia, não-oneração do Estado, fontes de fi
nanciamento e administração provenientes da indús
tria. O mesmo modelo inspirou o surgimento, a partir
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mesma forma que os demais Deputados que aqui se Efetivamente, a história da educação profissio-
manifestaram, conclamo os companheiros do PMDB nal no País tem a marca SENAI, sigla que há muito se
para virem a plenário. incorporou à agenda nacional, como uma organiza-

Esta é uma votação importante. Trata-se de pro- ção expoente do terceiro setor, em cuja senda se
jeto de lei que visa regulamentar a aposentadoria das construiu uma tradição de austeridade e dilatada
mulheres policiais. Foi bastante discutido na Comis- consciência ética de responsabilidade social.
são de Seguridade Social e Família, em que tivemos Alinha-se o SENAI à constelação de valores do
a oportunidade de votar favoravelmente a ele. Meu Sistema S, onde despontam outros parceiros igual-
desejo é vê-lo aprovado na noite de hoje. mente vocacionados à construção de oportunidades,

Em votações nominais anteriores, atingiu-se o à oferta de meios e condições para melhoria da quali-
quorum de quatrocentos Srs. Parlamentares nesta dade de vida da população, para capacitação e as-
Casa. Solicito às Lideranças dos demais partidos que censão social de trabalhadores e profissionais dos
convoquem os Deputados para aprovarmos esta ma- mais diferentes ramos de atividades. A contribuição
téria. inestimável do SENAI soma-se, assim, à do SESI,

Sr. Presidente, há também outros projetos a se- SESC, SENAC, SENAR e SENAT e também, em po-
rem votados, alguns até com acordo dos Líderes par- sição singular, aos esforços e objetivos do SEBRAE,
tidários. uns e outros adequados às necessidades e peculiari-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Esta dades de cada área de atuação, compondo modelo
nativo de agências de investimento em capital huma

Presidência faz apelo aos Srs. Parlamentares que se
no, de projeção internacional.

encontram nas diversas dependências desta Casa
para que venham ao plenário, a fim de votarmos pro- As origens do modelo SENAI de ensino e orga-
jeto de lei complementar. Reitero a S.Exas. que esta nização acham-se nas raízes do processo de industri-
votação terá efeitos administrativos. alização brasileiro, sob a influência da mudança do

O SR. CABO JÚLIO _ Sr. Presidente, peço a perfil agrário de nossa economia, a partir dos anos
30, com a migração das massas de trabalhadores ru

palavra pela ordem.
rais para os centros urbanos, gerando a necessidade

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem de qualificar a mão-de-obra para sua absorção pelo
V.Exa. a palavra. parque industrial nascente.

O SR. CABO JÚLIO (PST-MG. Pela ordem. O SENAI virá surgir e estruturar-se, entretanto,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço apelo mais tarde, no contexto sociopolítico e econômico
às colegas policiais que estão nas galerias para que mundial desafiador, acompanhado de grandes trans-
solicitem aos Deputados que acorram ao plenário formações resultantes da 2a Guerra, como resposta à
para votar. Precisamos ainda de 83 votos. Se não necessidade de formar profissionais especializados
votarmos o projeto hoje, só o faremos ano que vem. indispensáveis ao processo de industrialização e de-

O SR. MOREIRA FERREIRA - Sr. Presidente, senvolvimento nacional.
peço a palavra pela ordem. À época, por ato governamental, reuniu-se um

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem grupo de empresários industriais, à frente os então
V.Exa. a palavra. Presidentes da CNI, Euvaldo Lodi, e da FIESP, Ro-

O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL-SP. Pela or- berto Simonsen, e Valentim Bouças, ao lado de res-
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- peitados especialistas em ensino industrial- Roberto
te, Sras. e Srs. Deputados, no corrente ano, comple- Mange, João Lüderitz, Joaquim Faria Góes Filho, Ro-
tou 60 anos de existência o SENAI- Serviço Nacional berto Hermeto Corrêa da Costa e ítalo Bologna -, os
de Aprendizagem Industrial, que hoje ostenta a condi- quais conceberam e propugnaram a criação de uma
ção de mais importante pólo de geração e difusão de entidade voltada para a educação profissional, manti-
conhecimentos aplicados ao desenvolvimento indus- da, administrada e dirigida pelo próprio setor produti-
trial no País. O auspicioso evento, que transcorreu em vo.
22 de janeiro, mereceu ampla atenção, como marco
de extraordinária conquista, autêntico patrimônio de
todos os brasileiros, especialmente dos trabalhado
res do segmento industrial e de suas famílias, que en
contram no SENAI o caminho da cidadania e da reali
zação profissional.
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de 1946, do Serviço Social da Indústria - SESI, em resultados consagradores em competições e eventos
nova movimentação das lideranças industriais para internacionais.
consecução de uma entidade voltada à valorização O perfil de uma instituição vitoriosa revela nú-
do trabalhador, à melhoria do seu padrão de vida, ao meros que causam admiração e expõem resultados
desenvolvimento da solidariedade entre as classes e muito convincentes, que dão idéia da importância his-
ao aumento da produtividade industrial. tórica e atual da presença do SENAI para o desenvol-

Superadas as fases de implantação e consoli- vimento da indústria brasileira, a qualificação profissi-
dação do modelo, a partir da década de 70 houve no- onal dos trabalhadores e até a promoção ou incentivo
tável expansão dos cursos técnicos, em sintonia com ao empreendedorismo, através de micro e pequenas
o crescimento econômico nacional. Em 1995, incor- empresas surgidas por iniciativas de ex-alunos.
porou programas de ensino a distância, revolucionan- Pesquisas realizadas em várias unidades do
do a educação de jovens e adultos com o Telecurso SENAI constataram que cerca de dois terços dos
2000, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. egressos dos cursos técnicos, de aprendizagem,
A televisão educativa ganhou, por seu intermédio, lar- qualificação profissional e aperfeiçoamento, em
go impulso no Brasil, fenômeno que também se fez 1999, já estavam empregados no primeiro ano após a
presente no México, raros exemplos de aplicação da conclusão dos estudos, deixando patente a força de
qualidade da imagem televisiva de padrão comercial inserção no mercado de trabalho com a certificação
para produzir programas educativos. obtida no SENAI.

Com a abertura da economia brasileira ao mer- Sabe-se que o SENAI se acha presente na mai-
cado internacional, no cenário da globalização, desde oria dos Municípios brasileiros, ocupando posição ím-
o início dos anos 90, houve forte demanda por com - par como a maior instituição brasileira de ensino pro-
petitividade da indústria nacional, motivando a expan- fissionalizante e o maior complexo de educação pro-
são e diversificação das modalidades de cursos, da fissional da América Latina, composto por um Depar-
pesquisa aplicada na área de tecnologia industrial, e tamento Nacional, 27 Departamentos Regionais e
novidades pedagógicas. Nesta nova fase, foram im- 658 unidades operacionais, distribuídas por todos os
plantados os Centros Nacionais de Tecnologia, con- quadrantes do País.
cebidos a partir do Programa Brasileiro de Qualidade Em seus 60 anos de existência, formou mais de
e Produtividade, e os Centros Modelo de Educação 32 milhões de profissionais, o que representa quase a
Profissional, cobrindo cerca de 28 setores industriais. população da Argentina. Seu atendimento abrange

Desempenho dessa natureza e diversidade vem áreas estratégicas para um país emergente e englo-
demonstrar que, ao longo de sua existência, o SENAI ba 28 segmentos industriais, com o domínio de tecno-
tem permanecido atento às demandas de formação logias avançadas como robótica, técnicas digitais,
profissional, oriundas das múltiplas realidades econô- mecatrônica, microeletrônica, biotecnologia e coman-
micas que permeiam as diferentes regiões brasilei- do numérico.
ras, bem como acorde com as transformações e no- Em sua ampla rede, o SENAI oferece cursos
vas exigências da sociedade, os novos perfis busca- nas modalidades de aprendizagem industrial, qualifi-
dos pelo mercado produtivo, em constante processo cação profissional, formação de técnicos, aperfeiçoa-
de modernização. mento ou especialização profissional e cursos profis-

Desde os anos iniciais, as atividades do SENAI sionalizantes de nível superior. Mais de 2,8 milhões
se projetaram mundialmente, graças à difusão de pro- de alunos se matriculam, anualmente, nos 1.800 pro-
gramas formativos em outros países, à multiplicação gramas oferecidos em 136 Centros de Treinamento,
de convênios e parcerias com instituições de sessen- 134 Centros de Educação Profissional e 284 Unida-
ta países e oito organismos internacionais, a tal ponto des Móveis, além de 46 Centros Nacionais de Tecno-
que a imagem do SENAI se confunde hoje com o da logia e 58 Centros Modelo de Educação Profissional.
própria indústria brasileira no exterior. O SENAI conta com avançado sistema de co-

Em nível mundial, o SENAI granjeou respeitabi- municação digital, com acesso via satélite, que facilita
lidade junto a organismos internacionais, pela eficiên- a ampliação dos programas de educação a distância
cia de seus programas educacionais e profissionali- e a disseminação de programas, experiências e co-
zantes, e, à vista de convênios de cooperação com di- nhecimento por todo o território nacional e em diver-
versos países, a participação de bolsistas estrangei- sos países da América Latina.
ros nos diferentes cursos. Obtiveram premiação alu - No ano passado, entre os dias 16 e 24 de junho,
nos nos torneios de formação de mão-de-obra, com ao lado da CNI e com outros parceiros, a entidade



Numerosas empresas, de pequeno a grande
porte, a exemplo da EMBRAER, Festo Automação,
Volkswagen do Brasil, Fiat e Mercades-Benz, hoje in
corporada à OaimlerChrysler, mantêm parcerias, al
gumas que já se contam por décadas de intercâmbio,
para capacitação e treinamento de aprendizes e con
tratam profissionais formados pelo SENAI.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mode
lo de gestão do SENAI, como de todas as demais en
tidades do Sistema S, mostra-se eficiente e moderno,
com o desempenho muito além do esperado ou devi
do, à vista dos resultados profícuos de sua presença
e atuação em todo o território nacional, sem margem
para a politização ou a partidarização dos seus qua
dros de administração ou dos objetivos organizacio
nais.

Também se deve ressaltar a transparência na
destinação e utilização dos recursos financeiros aufe
ridos por aquelas entidades, que se acham sujeitas à
prestação de contas ao Ministério do Trabalho e à fis
calização do Tribunal de Contas da União, em face
dos recursos que administram. Ressalte-se, porém,
que se trata de fruto da iniciativa privada, criadas na
forma da lei civil, administradas em regime de auto
gestão, na forma de seus estatutos, e mantidas por
recursos amealhados entre pessoas físicas e jurídi
cas privadas.

Não se configuram como instituições públicas
ou estatais, embora na sua origem a criação dos ser
viços sociais autônomos, como organizações paraes
tatais sui generis, tivesse sido prescrita às entidades
sindicais patronais por via de leis, que também previ-
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promoveu na Capital da República a Olimpíada do ram contribuições compulsórias, arrecadadas através
Conhecimento 2001, torneio de formação profissional de órgão da administração direta e repassadas àque-
anunciado como o maior evento de educação profissi- las entidades.
onal da América Latina, envolvendo 257 alunos do O fato de a lei lhes impor obrigações e, eventual-
SENAI de todo o Brasil, competidores em 26 ocupa- mente, propiciar-lhes fontes de recursos para custeio
ções, cujos vencedores participaram do XXXVI Tor- de finalidades de interesse coletivo ou geral não des-
neio Inter~~cional em Seul, ~a <?oréia do Sul, obtendo natura seu caráter privado nem as coloca sob o âmbi-
onze certificados de excelencla e quatro medalhas to da administração pública, sob pena de qualquer
honrosas. entidade privada (sindicatos, escolas, hospitais, enti-

Incontáveis personalidades de escol e lideran- dades beneficentes, partidos políticos) que recebes-
ç~s repr~senta!ivas dos mais diferentes setores da se recursos públicos para o exercício de suas final ida-
vida ~aclonal tem dado o seu tes~emunho de reco- des tornar-se instituição pública ou integrante da ad-
nheclmento ao trabalho desenvolvido e a?s resulta- ministração estatal. Por isso que a Carta de 1988 pre-
dos alcançados pelo SE~AI, entre.os quais 102 P~~- servou a formatação dos Serviços Sociais, pari passu
lament~r~s, mer~~endoainda nomlnar os empresan- com as contribuições compulsórias dos empregado-
os Antonio Ermmo ~e Mo~ae~ e Jorge Gerdau Jo- res sobre a folha de salários, consoante o preceituado
hannpeter, o economista ClaudiO de Moura Castro, do no art 240 da Lei Fundamental
BIO, o próprio Presidente Fernando Henrique Cardo- . , . . _
so e o nosso Presidente nobre Deputado Aécio Ne- Esse, entre vanas outras razoes, o fundamento
ves.' de nosso repúdio às tentativas de modificar o status

jurídico-institucional, o modelo de gestão e funciona
mento, e a forma de custeio das entidades assistenci
ais e de formação profissional que compõem o Siste
ma S. A manutenção do SENAI e congêneres, sua
atual forma de custeio e estrutura jurídica e adminis
trativa é, por conseguinte, uma questão estratégica
para o País, de que depende a retomada do cresci
mento econômico, a ampliação do nível de emprego,
a modernização e a competitividade de nossa econo
mia em face do mercado internacional. À sociedade
por inteiro interessa preservar essa valiosa estrutura
paralela ao Estado, integrante do terceiro setor, de re
conhecida contribuição ao aprimoramento do nível de
educação e qualificação profissional das classes tra
balhadoras e de sua qualidade de vida.

Os exemplos históricos apontam no sentido
contrário às modificações alvitradas, aqui e alhures,
por setores desavisados ou cujos objetivos se reve
lam apartados dos reais interesses nacionais. Vale re
memorar, a esse propósito, que, a partir de 1960, a
OIT difundiu o modelo de financiamento do Sistema
SESI/SENAI para toda a América Latina, pelo grau de
sucesso e excelência atingido. Praticamente, todos
os países chegaram a adotar dito modelo, do qual se
afastaram por razões parecidas com as que hoje se
veiculam no Brasil, como desonerar a folha de paga
mento em busca de competitividade. Com isso enve
redaram por atalhos que se mostraram extremamente
ruinosos e inviabilizaram o mqdelo, como a substitui
ção das contribuições obrigatórias por dotações orça
mentárias públicas, o estabelecimento de percentual
sobre o faturamento das empresas, a redução do per-
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centual de contribuição, o caráter voluntário da contri- mados pelos concorrentes". Ou seja, quando '10dos
buição. contribuem, diluem-se custos e igualam-se as condi-

As propostas de mudanças da forma de financi- ções de disputa dos profissionais".
amento das agências de formação de recursos huma- Afigura-se, pois, equivocado inserir no debate
nos, com o suposto objetivo de ampliar a sua eficiên- sobre a redução dos encargos trabalhistas no Brasil a
cia com menores custos, devem ser avaliadas de for- questão das contribuições sociais aos chamados
ma cuidadosa. É preciso se levar em conta as realida- "sete esses", considerando-se a folha de pagamentos
des nacionais, os resultados obtidos em cada país e das empresas.
mirar experiências externas que levaram ao sucatea- Nada mais falacioso do que justificar a elimina-
mento dos sistemas de formação de recursos huma- ção das contribuições sociais para o Sistema S como
nos. forma de desonerar os encargos das empresas. A

A análise da experiência mundial, em numero- análise da relação de encargos incidentes sobre a fo-
sos países, demonstra que o financiamento da forma- lha de salários permite afirmar que as contribuições
ção de capital humano se processa mediante impos- ao SESI e ao SENAI estão entre as obrigações de
tos ou contribuições parafiscais e, ainda, por incenti- menor peso, compondo o grupo que representa 36%,
vos fiscais. No caso de contribuições parafiscais, o dos quais menos de 10% se destinam àquelas entida-
mais comum é o recolhimento incidir sobre a folha de des, de um total de encargos sociais básicos do setor
salários, tal como ocorre no Brasil. Em qualquer país, industrial da ordem de 102% - percentual este majo-
nada aconselha tornar voluntária a contribuição do rado agora por força dos gravames impostos às em-
empresariado, não só por ilusória, como também por- presas para saldar os débitos remanescentes do
que implicaria o risco de investir voluntariamente na FGTS.
formação de trabalhadores para concorrentes. Antes da exacerbação dos encargos em decor-

Também se mostra inviável a hipótese de trans- rência da questão FGTS, estimava-se que, para cada
ferir o financiamento do Sistema S para o Tesouro Na- real de salário direto pago, o empregador arcava com
cional, ou a conta de um fundo público orçamentário R$1,02 na forma de encargos sociais e obrigações.
específico, porque estaria rompido o salutar processo Desse montante, as obrigações sociais como um
interativo entre empresa e escola e a relação entre as todo (Previdência, FGTS, SENAI, SENAC, SESC,
demandas e as ofertas de formação de recursos hu- SESI etc.) representam cerca de 36%, enquanto os
manos. Acresce que a gestão de recursos públicos restantes superam 60%.
compromete a agilidade, a continuidade e indepen- As ações no sentido de desonerar a folha de pa-
dência de repasse e gestão dos recursos; ficam estes gamentos via redução das obrigações sociais, ou
sob risco das flutuações da economia e das necessi- transferência para outra base imponível, na verdade
dades de governo para o equilíbrio das finanças públi- acarretam baixo impacto e se revelam de pouca valia
caso para aquele efeito. A redução da importância dos en-

As atividades desenvolvidas no campo da edu- cargos compulsórios nos custos das empresas, via
cação e formação profissional exigem formas de fi- eliminação das contribuições ao SENAI, SESI ou enti-
nanciamento que assegurem regularidade e continui- dades de mesma natureza, representa por conse-
dade do montante de recursos a serem utilizados, guinte uma medida pouco eficiente.
previsibilidade dos meios para o planejamento de lon- O corte das contribuições a entidades como o
go prazo e agilidade dos repasses para otimizar a alo- SESI e o SENAI ganhou uma importância despropor-
cação dos recursos. cional ao seu custo (2,5%) contra o total, que supera

Sem dúvida, dentre os motivos que garantiram os 100% de encargos. Mais desproporcional ainda se
ao SENAI e SESI seu modelo bem-sucedido, o siste- o assunto for tratado da maneira correta, ou seja, se
ma de financiamento pode ser apontado como um os 2,5% não forem considerados custos, mas sim in-
dos principais fatores. As contribuições que têm por vestimento em áreas prioritárias para o desenvolvi-
base a folha de pagamentos das empresas assegu- mento brasileiro - educação e qualificação de
ram relativa estabilidade financeira, permitindo que mão-de-obra. Não se trata de defender interesses
as instituições possam planejar investimentos, sem o corporativos, mas sim propugnar que a redução do
risco de reversões abruptas ou de descontinuidades. Custo Brasil não se faça a risco dos poucos instru-

Para o economista José Pastore, "sem a contri- mentos que nos restam para atender às novas exi-
buição compulsória, o empresário que não investisse gências da globalização da economia e da moderni-
em capacitação acabaria roubando profissionais for- zação tecnológica.



Era o que tínhamos a dizer.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.
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A sua vez, a transferência do financiamento através de representantes, implicariam, destarte, que
para o desconto sobre o faturamento das empresas tais setores passassem a contribuir em montante
se faz acompanhar de vários riscos e prejuízos: o fa- igual ao que fazem as empresas, mediante desconto
turamento oscila em função dos ciclos econômicos, nos salários dos trabalhadores e alocação de recur-
está sujeito a maior sonegação do que a folha de sa- sos orçamentários da União para o custeio do Siste-
lários, pode levar ao desequilíbrio entre as empresas ma S, exigências que, obviamente, não consultam os
trabalho-intensivas e capital-intensivas. interesses dos trabalhadores nem as condições atua-

Também se pretende justificar a extinção das is do Erário.
contribuições para as entidades do Sistema S, com Esta a conclusão irretorquível a que se chega: a
base na folha de salários, alegando o seu impacto so- administração e manutenção dos serviços sociais pe-
bre o nível de empregos, porque aumentam o custo las entidades de classe dos empregadores é a melhor
de criação de novos postos de trabalho e fomentam a e mais eficiente forma de gestão e financiamento do
ampliação do nível de informalidade do emprego. modelo.

Estudos especializados, no entanto, demons- Por ocasião do trâmite de projetos nesta Casa,
tram que as principais causas da inflexibilidade do que pretendem equivocadamente alterar o modelo de
mercado de trabalho nacional se situam na baixa qua- gestão dos serviços sociais autônomos, as mesmas
lificação da mão-de-obra, mormente no que se refere teses, ora postas em cotejo, se digladiaram entre re-
à população à margem do mercado formal de traba- presentantes setoriais mobilizados em torno do as-
lho, que não reúne os requisitos mínimos de qualifica- sunto, não havendo qualquer elemento novo ou moti-
ção para ingressar nos setores produtivos da econo- vação que não tenha sido cabalmente confrontada. A
mia. Dessa forma, em um cenário de desemprego e manutenção do Sistema S, sua estruturação jurídica,
reestruturação dos processos produtivos, as oportu- administrativa e organizacional, assim como sua for-
nidades de emprego deverão estar cada vez mais vin- ma e fontes de custeio, assume, pois, o foro de ques-
culadas ao nível de qualificação e à escolaridade da tão estratégica para o desenvolvimento do País, pela
população. abrangência do sistema e sua importância na amplia-

Neste cenário, os investimentos no campo da ção do nível de qualificação e da capacidade produti-
educação e formação profissional passam a ser cruci- va da força de trabalho nacional, condição para a ex-
ais para ampliar o nível de qualificação e a capacida- pansão do nível de emprego na economia.
de produtiva da força de trabalho. Lícito afirmar, como O setor produtivo industrial brasileiro se sente
já o afirmamos, que as contribuições compulsórias orgulhoso por haver edificado e por manter uma das
sobre a folha de salários não devem ser tidas como mais importantes instituições de aprendizagem e
custo, mas investimentos em treinamento e formação qualificação profissional do mundo, de construção da
da mão-de-obra, de efeitos multiplicadores no campo cidadania competente e participativa. O mesmo senti-
social. mento se irradia dos trabalhadores industriários que

Quanto à pretendida participação de outros se- se formam em suas unidades e ostentam, como ga-
tores na gestão do Sistema S, os estudos mostram rantia de qualificação e de ascensão social, verdadei-
não haver sustentação para a assertiva de que a pre- ro certificado de excelência profissional.
sença do Governo vá contribuir para a melhoria da Neste momento em que destacamos a atuação
eficiência das agências de formação, menos ainda do SENAI e, por extensão, aplaudimos as demais or-
para o financiamento dos programas de formação e ganizações partícipes do Sistema S, queremos de
qualificação do capital humano, porque os critérios de maneira categórica deixar expresso que estaremos
alocação de recursos quando a fonte é o orçamento postados nesta Casa e em todas as frentes de atua-
público dificilmente se ajustam às peculiaridades da ção no sentido de preservar o modelo vigente de ser-
formação profissional e nem sempre atendem aos in- viços sociais autônomos, a salvo dos artifícios e re-
teresses das próprias clientelas. É fundamental, pois, mendos que venham atentar contra a integridade de
a preservação da autonomia e o envolvimento dos uma idéia vitoriosa.
demandantes de recursos humanos no financiamen
to, planejamento e implementação dos programas de
formação e qualificação do capital humano.

Também se há de assinalar que o envolvimento
da própria clientela, ou seja, dos destinatários últimos
dos serviços sociais, e a participação governamental,
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela deve promover quando propõe a aprovação desse
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a projeto.
função pública de representante do povo do meu Meu voto é "sim", mas estou consciente de não
Estado obriga-me, em determinados momentos, a to- estar fazendo a opção correta, em termos de previ-
mar atitudes que não são as mais simpáticas, mas te- dência pública.
nho deveres com o Brasil. Possuo infor.mações que Era o que tinha a dizer.
me leva~ a ale.rtar o novo Governo, aqUi representa- O SR. NICIAS RIBEIRO _ Sr. Presidente, e o a
do por figuras Importantes do Parlamento, como os I I d P ç
D d W I P· h· J B· t do pa avra pe a or em.eputa os a ter In elro, orge Ittar e ou ros . .
PT: estamos com um déficit na Previdência de 53 bi- O SR. PRESIDENTE (Efraim MoraiS) - Tem
Ihões de reais para o ano de 2003, e estaremos au- VExa. a palavra.
mentando-o com a aprovação desse projeto. O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA. Pela ordem.

O novo Governo deve entender que será neces- Sem revisão ~~ orador.) - Sr. Presiden!e, estiv~ ~u-

sária a reforma da Previdência. Vim aqui dar meu voto sente do.~Ienano durante as duas votaçoes nOminaiS,
favorável, e votei conforme a orientação do Líder Ino- mas soliCito a ~.Exa . .9ue faça constar na Ata que
cêncio Oliveira, uma vez que houve acordo de todos acompanho a onentaçao do PSDB.
os partidos, mas os brasileiros estão pagando cada O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
vez mais tributos; não há como pagar aposentadorias peço a palavra pela ordem.
de homens e mulheres que se aposentam com idade O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
precoce. Respeito muito os policiais; sou filho de poli- VExa. a palavra.
cial, mas sou escravo das informações. A aposenta- O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE.
doria aos 25 anos de serviço é precoce, tanto para o Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
homem como para a mulher. Portanto, meu voto é a ao olhar o painel deste plenário, fico feliz ao constatar
declaração de alguém que entende que o novo Go- que houve acordo sustentado por vários partidos -
verno ainda não conhece os números brasileiros e PFL, PSDB, PMDB, PI, PPB, PTB, PDl, PPS, PL,
por isso está sendo generoso, mais uma vez. Somos PSL, PSB, PCdoB, PST.
todos generosos na épo~a do Natal.. As mulheres policiais estão salvando também

Aprovado esse proJeto, a aposentadona de uma seus colegas, os homens policiais, que em alguns
classe de trabalhadores dar-se-a aos 25 anos de con- Estados não conseguem aposentar-se aos 30 anos
tribuição. Não há no mundo atuário que consiga esta- de contribuição. O caso é que, à época da Constituin-
belecer u~ cálcul~ ~a,z~ável para que se possa,man- te, aprovamos um dispositivo sobre a aposentadoria
ter esse tipO de. pnvlleglo. V?to favoravelmente a pro- do policial; contudo, quando revogamos a Constitui-
posta em respeito ao meu Llder, mas, como conhece- ção autoritária anterior, esquecemos de deixar c1ara-
dor dos núm~ros do Orça~~nto, tenho o deve.r de mente explicitada no novo dispositivo constitucional
alertar o partido que assumira o Governo a partir do essa questão, e por ter sido revogada a Constituição
dia 1° de janeiro de que, para governar, .ele terá de anterior, alguns Estados têm conseguido impedir na
promover as mesmas reformas que fez Interrompe- Justiça a aposentadoria do policial homem aos 30
rem-se na década de 90. anos de serviço. Se aprovarmos o Projeto de Lei

Refiro-me, aliás, às reformas que o PFL liderou Complementar n° 275, não só poderão as mulheres
e com as quais conseguiu alguns avanços. policiais aposentar-se aos 25 anos de contribuição,

Sr. Presidente, VExa. assumiu a condução des- com 15 anos de efetivos serviços, como os homens
ta Casa hoje e conseguiu que tivéssemos um dos aos 30 anos, com 20 anos de efetivos serviços presta-
dias mais produtivos dos últimos anos, mas precisa- dos à polícia; vamos dar à matéria a devida sustenta-
mos entender que a promoção de reformas é dever ção constitucional e legal.
de quem assumirá o Governo. Sr. Presidente, nesta oportunidade, não posso

Ao fazer essa referência, recordo-me do jovem deixar de reiterar também minha satisfação por ho-
Líder do PFL, Luis Eduardo Magalhães, que, quando menagear mulheres que trabalharam não por causa
estava na Presidência da Câmara dos Deputados, própria, mas para que seus colegas homens possam
conduziu o Brasil da década de 90 às mudanças que obter definitivamente a regularização das suas apo-
nos permitiram chegar ao dia de hoje. sentadorias. Concordo com todos os apóiam essa ca-

Precisamos de novo um surto de reformas, mas usa. Aposentadoria com redução de cinco anos do
o novo Governo demonstra não saber que mudanças tempo de serviço para quem defende a sociedade ar-



O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
a V.Exa., nosso colega de Mesa Diretora que desde
ontem assumiu a Presidência da Câmara dos Depu
tados, êxito na condução desta Casa. Que possa, an
tes de assumir a cadeira no Senado, deixar registrada
sua passagem como um Presidente sintonizado com
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riscando sua própria vida, como o policial, é um direi- A resposta que recebi foi a afirmação de que
to, e não privilégio. não há procedimento administrativo contra qualquer

Por isso, Sr. Presidente, meu voto, que já consta funcionário da Previdência. Estou certo de que de-
no painel eletrônico, é favorável à aprovação do proje- nún~i~s exist~m naquele Mi~i~tér~o, mas infelizmente
to para repararmos o dano causado à mulher policial o MInistro nao tomou providencia alguma. Quando
há mais de 14 anos. perguntamos quais as medidas adotadas em relação

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, à~ acusações feitas, ele ~nform~u que o Go~erno insti-

I I d tUlU uma abrangente açao conjunta a partir de deter-peço a pa avra pe a or em. . .
.' minada força-tarefa. Pergunto: como fica a responsa-

O SR. PRESIDENTE (Efraim MoraiS) - Tem bilidade relativa à autoridade administrativa do Minis-
VExa. a palavra. tro? Indagado sobre alguns regulamentos, informou o

O SR. ~I~MAR MACHADO (PT-~G. Pela or- Ministro que não cumpre as determinações daquele
demo Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, esta- Ministério. Ora, se revogou os regulamentos de seus
mos votando pela aprovação da matéria, e reitero ao antecessores, enganou a todos os funcionários e ao
Deputado Aleluia que sabemos exatamente o que es- País ao fornecer as informações que ele próprio en-
tamos fazendo ao votar. O novo Governo sabe o que caminhou a este Parlamentar.
faz, e por isso o PT vota favoravelmente ao projeto. S h t' h' . d b'l'd. . e ouve men Ira, a cnme e responsa I I a-

. ~~~Iamente, teremoAs d~ realizar a reforma pre- de. Foi encaminhado ao Ministro um requerimento de
vldenclana, ~as, ne~se amblto, entendemos. ~u.e ~ informações em nome da Mesa desta Casa. O docu-
apos~nt~dona especial par~ as ~ulh.eres poliCiaiS e mento foi respondido pelo Ministro, ainda que por in-
um direito fundament~1. Nao V~I cnar t~ansto~n~s, termédio de determinado assessor. Após o recesso,
tampo~co quebrar ~ Pais. Garantimos um Justo direito Sr. Presidente, assim que voltar a este Parlamento,
a_servidoras que t~o bem ~os servem, defendem ~ vou requerer as providências cabíveis, mesmo que
d~o seguranç~. Agindo assim est~mos ape.~as cor~l- aquele indivíduo já não esteja mais à frente do Minis-
glndo um eqUIVOCO de tempos atras, o que Ja devena tério da Previdência Social
ter sido fe~o.

. A descompensação, como bem disse, muito sa-
Por conhecermos as mudanças de que o BraSil b' t D ut d J . C I AI I' t Ih. . lamen e, o ep a o ose ar os e Ula, a rapa a

preCisa, votamos favoravelmente. A reforma prevlden- P'dA . S . I t b' t' f'it.. , . . . a revI encla OCla, mas am em em e e o seme-
clana e apenas uma das mudanças necessanas, e te- Ih t _. I'd d f Ih d.. an e a corrupçao e as Irregu an a es na o a e
nham certeza de que nela tambem sera assegurado t' t t M' . t" M't M". . . . pagamen os eXls en es no tnlS eno. UI os InIS-
esse direito. Portanto, mais uma vez repito: estamos I' t' d t f'. tros que por a I passaram man Iveram con u as Ir-
votando favoravelmente conscientes de todas as re- h d . . . d .

_ mes, oma as e senas e conseguiram con uZlr
percussoes. I P • . Ih .. . aque a asta com competencla para me orar a sltua-

MUito obngado. ção da Previdência no País; infelizmente, não se pode
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a dizer o mesmo da pessoa a que me refiro.

palavra pela ordem. .. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convido
O SR. PRESIDENTE (Efraim MoraiS) - Tem os Srs. Parlamentares que se encontram nas diversas

VExa. a palavra. dependências desta Casa para virem ao plenário
O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. votar matéria de grande importância, que terá efeito

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao ouvir o administrativo.
Vice-Líder do PFL, o Deputado José Carlos Aleluia,
falar da Previdência, não poderia esquecer-me do re
querimento de informações que encaminhei ao atual
Ministro da Previdência, o Sr. José Cechin. Lamentá
vel foi a reposta recebida, covardemente não assina
da. Ora, se o requerimento de informações foi dirigido
ao Ministro, obviamente a resposta seria de sua com
petência; mesmo que não o quisesse, e ainda que
não tenha afixado no documento a sua assinatura,
que com certeza não enxerguei entre os papéis a mim
dirigidos, ainda assim a responsabilidade pela res
posta era do Sr. José Cechin.
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os interesses dos Deputados e da sociedade como lado com o Governador Rigotto, assessorando-o no
um todo. desenvolvimento de nossa sociedade, principalmente

Sr. Presidente, faço questão de registrar meu dos segmentos mais carentes, os da periferia, especi-
voto: votei favoravelmente. Acompanho a atuação das almente os jovens, as crianças e os idosos, que preci-
mulheres não só nas Forças Armadas como também sam mais do que ninguém da atenção dos Governos.
nas forças auxiliares. A chegada das mulheres à Polí- Nós do PTB, no Rio Grande do Sul, sob a orientação
cia Rodoviária Federal, à Polícia Militar dos Estados e de Sérgio Zambiasi, temos esse grande compromisso
à Aeronáutica foi um avanço fantástico. No meu Esta- de atuação, que, aliás, fez de S.Exa. o mais votado
do já existe uma oficial tenente-coronel. Uma aluna Senador da história do Rio Grande. Cumpre-nos ten-
minha de cursinho hoje é major da Polícia Militar; sen- tar realizar nessa Secretaria o trabalho de dar suporte
te-se realizada e faz um trabalho fantástico. Isso é um a essa tão forte linha de ação que o Governador Ri-
privilégio, e essas mulheres hoje recebem da Câmara gotto quer imprimir, visando ao desenvolvimento do
essa distinção porque são diferentes, sim. ser humano, à universalização do acesso à renda, ao

A Câmara, tenho absoluta certeza, nesta vota- emprego e à elevação social.
ção uníssona, dará às mulheres policiais o reconheci- .,~eumuito obrigado a todos os colegas, aos fun-
mento de que são distintas dos homens e merecem clonanos desta Casa, a todos aqueles que, durante
um tratamento diferenciado e privilegiado quanto à este período de dois anos em que aqui estive, na
questão previdenciária. Quero deixar um grande complementação deste mandato, tiveram a paciência
abraço a todas as nossas mulheres soldados, cabos, e_a capacidade de me ensinar o exercício dest~ fun-
praças e oficiais da Polícia Militar do Meu Estado, çao de representar o povo. Certamente lutarei com
Mato Grosso, e de todo o Brasil, e desejar-lhes que mu!to entusias~o. para que, assim como fui agora.re-
continuem sendo exemplos de civismo e patriotismo eleito para o proxlmo mandato - e p~etendo exerce-lo
na realização de seus sonhos e no cumprimento de no Governo do Estado -, possa continuar honrando o
suas atribuições como policiais militares. Rio Grande e ser reconduzido pelo povo gaúcho a

P b · C b J 'I' f . d esta Casa, de que aprendi a gostar.ara ens ao a o u 10, que OI um os
timoneiros dessa luta na Casa Tenho certeza de que realmente poderemos re-

. alizar um trabalho eficaz para o bem de todo o País.
O SR. EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a Nós, do Rio Grande, estamos à disposição de todos

palavra pela ordem. aqueles que nos visitem ou queiram colaborar para o
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem engrandecimento da Pátria.

VExa. a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta
O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB-RS. Pela ordem. oportunidade.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Deputa-
mente quero cumprimentá-lo pela posse na Presidên- do Edir Oliveira, esta Presidência deseja sucesso a
cia desta Casa. V.Exa., que tanto tem dignificado este VExa. na nova missão, ao lado do nosso companhei-
Parlamento, e que teve, ao longo desses dois anos de ro de Parlamento, Deputado Germano Rigotto, que
mandato na Mesa, comportamento exemplar, merece governará o Estado do Rio Grande do Sul. Tenho cer-
entrar para a história desta Casa figurando em sua teza de que, na sua volta, VExa. enriquecerá cada
galeria de Presidentes. vez mais este Parlamento.

Aproveito a oportunidade para apresentar a esta A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Sr.
Casa não uma despedida, mas um "até breve", por- Presidente, peço a palavra pela ordem.
que afinal de contas estou licenciando-me do manda- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
to a partir de 10 de janeiro do ano que vem para assu- V.Exa. a palavra.
mir a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT-MG.
Estado do Rio Grande do Sul, honrado que fui pelo Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
convite do Governador eleito, o Deputado Federal sidente, Sras. e Srs. Deputados, nos dias 3 a 5 do mês
Germano Rigotto, e também pela indicação do meu em curso, realizou-se nesta Casa a IV Conferência
partido, sob a liderança do Senador eleito, hoje Presi- das Cidades, promovida pela Comissão de Desenvol-
dente da Assembléia Legislativa do Estado, o Depu- vimento Urbano e Interior com o apoio da Caixa Eco-
tado Sérgio Zambiasi. nômica Federal, da OPAS (Organização Pan-Ameri-

Não sei quanto tempo haverei de permanecer cana da Saúde), da OMS (Organização Mundial da
na Secretaria. A expectativa é de que fiquemos lado a Saúde), do CONFEA (Conselho Federal de Engenha-
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ria, Arquitetura e Agronomia) e do CNS (Conselho urbana; Direito ao lazer, déficit habitacional e o mape-
Nacional de Saúde). amento da violência; Consistência das ações do Esta-

Os trabalhos de coordenação dessa Conferên- do no combate à delinqüência e proteção do cidadão;
cia, desde a sua preparação, contaram ainda com as Políticas públicas de previdência e assistência social
seguintes entidades nacionais: Associação Brasileira aos excluídos e discriminados; e Níveis de participa-
de COHABs (ABC), Frente Nacional pelo Saneamen- ção solidária da sociedade.
to Ambiental (FNSA), Fórum Nacional de Entidades Além do relatório final, no qual estarão conden-
pela Superação da Violência (FNESV) e Fórum Naci- sados os debates e as exposições dos técnicos e es-
onal de Reforma Urbana (FNRU). pecialistas, a Conferência aprovou uma carta política

Essa Conferência, Sr. Presidente, Sras. e Srs. onde estão expostos o conteúdo geral de tudo o que
Deputados, teve a participação de quase mil pessoas, foi discutido e as principais propostas trabalhadas por
representando as mais diversas organizações da so- todos os grupos temáticos. Essa carta será entregue
ciedade civil, além de Parlamentares, representantes oportunamente pelos Deputados da Comissão e re-
de vários Governos municipais e estaduais e mem - presentantes das entidades que ajudaram a construir
bros das Universidades Federais de Minas Gerais, essa Conferência ao Presidente eleito Luiz Inácio
São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, dentre ou- Lula da Silva.
tros. Como as três anteriores, também essa Confe- Não resta dúvida, Sr. Presidente, de que a IV
rência foi, com certeza, um sucesso, do ponto de vista Conferência das Cidades ganhou importância ainda
tanto da participação como da qualidade dos debates maior num momento em que o novo Governo acena
realizados, para os quais muito contribuíram as expo- com a criação do Ministério das Cidades, proposta
sições de 25 membros de academias e institutos de que já conta com o apoio de amplos setores da socie-
pesquisa. dade que atuam no campo do desenvolvimento urba-

Sinto-me, Sr. Presidente, extremamente gratifi- no. Aproveito esta oportunidade para reiterar meu
cada e honrada com o trabalho realizado, não só por apoio à criação desse Ministério, por entender que se
ter sido a autora do requerimento que propôs o tema faz urgente estabelecer uma gestão integradora das
central dessa Conferência, mas também por ver con- políticas setoriais urbanas (habitação, planejamento
c1uído um trabalho que iniciamos no ano passado, na urbano, saneamento ambiental e transporte urbano)
Subcomissão de Violência Urbana e Segurança PÚ- operada de forma descentralizada, envolvendo Esta-
blica da CDUI, com a realização de um seminário na- dos e Municípios, com participação popular, e tendo
cional sobre o tema "Violência Urbana", em que a par- como eixos estratégicos de ação plataformas nacio-
ceria com o Conselho Nacional de Saúde foi funda- nais pelo direito à cidade e à moradia, pela gestão de-
mental para o êxito da iniciativa. Em seguida, ainda mocrática e pela reforma urbana, que constituem os
tendo esse Conselho como parceiro, realizamos qua- fundamentos das concepções e instrumentos presen-
tro seminários macrorregionais, em Belo Horizonte, tes no Estatuto da Cidade, Lei n° 10.257, de 10 de ju-
Recife, Curitiba e Belém, cujos relatórios dão conta lho de 2001 , que neste momento vive sua fase decisi-
dos desafios que temos para superar as mais diver- va de implementação.
sas formas de violência em nosso País. Entendemos ainda que tão importante quanto o

A IV Conferência, portanto, representou o fe- Ministério das Cidades é a transformação em lei da
chamento desse ciclo de debates que percorreu qua- Medida Provisória n° 2.220, de 2001, que trata da cri-
se todo o País, mobilizando as mais diversas organi- ação do Conselho Nacional de Desenvolvimento
zações da sociedade civil, diversos Parlamentos es- Urbano, que, uma vez constituído de maneira ampla e
taduais e municipais. Seu tema central foi A Cidade democrática, será um instrumento fundamental de
Cidadã - As diversas formas de superação da violên- controle social das políticas públicas desse setor.
cia. Foram ainda debatido temas como saneamento Por último, Sr. Presidente, quero aqui parabeni-
ambiental, moradia popular, direito à cidade, saúde e zar o Deputado João Sampaio, do PDr do Rio de Ja-
violência, juntamente com um painel que abordou o neiro, Presidente da CDUI, por sua determinação em
tema O Planejamento das Cidades e a Violência realizar a IV Conferência das Cidades, bem como aos
Urbana. Os seis grupos temáticos desenvolveram servidores, que não mediram esforços para que tudo
subtemas como A violência nas escolas e sua inte- desse certo, como de fato aconteceu. Quero também,
gração com a comunidade; A violência urbana como na qualidade de Presidente da Subcomissão de Vio-
uma questão de saúde pública; Informalidade do mer- lência Urbana e Segurança Pública da CDUI, agrade-
cado de trabalho, desemprego e níveis de violência cer a todas as entidades da sociedade civil organiza-



4. Com base nesse diagnóstico, considera-se
que a mudança na qualidade de vida da popula
ção nas cidades brasileiras exige a adoção de

CARTA DE BRASíLIA

CARTA A QUE SE REFERE A
ORADORA

(COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR.)

IV CONFERÊNCIA DAS CIDADES

PELA SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS CIDADES
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da anteriormente mencionadas, sem as quais essa 3. Com essa expectativa, as discussões e as re-
Conferência não teria o sucesso que alcançou. A to- flexões ocorridas permitiram as seguintes cons-
dos, meu muito obrigada. tatações:

Por fim, Sr. Presidente, solicito que seja anexa- a) as grandes cidades brasileiras caracteri-
do a este pronunciamento o texto, na íntegra, da Car- zam-se, hoje, por um processo exclusão social, em
ta da IV Conferência das Cidades. Solicito ainda a sua que apenas 30% da população usufrui integralmente
divulgação nos órgãos de comunicação desta Casa. dos benefícios e da qualidade de vida das cidades;

Era o que tinha a dizer. b) modelo econômico e de urbanização desor-
denada atual vem produzindo nessas cidades um
processo de desigualdade e de injustiça que submete
a maioria da população a uma situação de miséria,
sem acesso aos serviços e equipamentos públicos;

c) modelo educacional brasileiro continua sen
do excludente, levando a um nível de escolaridade in
suficiente para a maioria da população, perpetuando
a pobreza e reproduzindo as condições perversas
das desigualdades sociais;

d) os acidentes e violências, considerados hoje
como verdadeira epidemia, revelam-se como um pro
blema de saúde pública, que, além do sofrimento hu
mano e social, representa um elevado custo econômi
co e um esforço extra das redes públicas de saúde;

e) desemprego e o subemprego atingem parce
la significativa da população brasileira, gerando a de
terioração das condições de sobrevivência nas cida
des brasileiras, contribuindo para o agravamento do
quadro de violência;

f) a falta e a precariedade das condições de mo
radia da grande maioria da população brasileira, sub
metida à exclusão territorial e dos direitos sociais bá
sicos, vem agravando o quadro de violência urbana;

g) modelo de segurança pública foi estruturado
segundo os pilares da segregação social e espacial e
da violência policial, em que a polícia tornou-se res
ponsável por fazer a guarda de fronteira entre os dois
mundos apartados;

h) as cidades, em seu modelo atual, negam a
convivência e acirram os conflitos sociais pelas desi
gualdades de oportunidades, separando os pobres
dos ricos, com poucos espaços de compartilhamento
e solidariedade social;

i) a violência atinge especialmente os nossos jo
vens e adolescentes, moradores das periferias po
bres das grandes cidades, que convivem, principal
mente, com a ausência de políticas públicas de edu
cação e geração de emprego, sendo seduzidos pelas
facilidades do mercado de drogas e de armas.

1. Reunidos na IV Conferência das Cidades,
promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urba
no e Interior da Câmara dos Deputados, nos dias 3, 4
e 5 de dezembro de 2002, com o apoio da Caixa Eco
nômica Federal, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, do Conselho Nacional de
Saúde, da Associação Brasileira de COHAB 's, do Fó
rum Nacional de Reforma Urbana (CONAM, UNMp,
MNLM, CMP, FNA, F1SENGE, IBASE, IBAM), da
Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, do Fó
rum Nacional de Entidades pela Superação da Vio
lência, da Organização Pan-Americana de Saúde e
da Organização Mundial de Saúde, representantes
de todos os setores da sociedade, vindos dos diver
sos estados brasileiros, debateram o tema "A Cidade
Cidadã: as diversas formas de superação da violên
cia" e concluíram o seguinte:

2. No momento em que o País passa por uma
transição política, na expectativa da posse de um Pre
sidente eleito pela grande maioria do povo brasileiro
e, principalmente, oriundo do movimento social, te
mos, finalmente, a esperança de mudança de um mo
delo socioeconômico que sempre privilegiou uma pe
quena parcela da população. As discussões ocorridas
nesta IV Conferência acerca da superação das diver
sas formas de violência, principalmente daquela que
representa a falta de respeito aos direitos sociais ga
rantidos na Constituição Federal, poderão represen
tar uma contribuição do movimento popular e de ou
tros setores formadores de opinião à construção de
uma sociedade mais justa e à redefinição das políti
cas de gestão das cidades brasileiras, de forma a que
o cidadão tenha uma melhor qualidade de vida.
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8. No campo da gestão urbana:
a) construção da gestão participativa das cida-

des;

b) instituição de conselhos deliberativos e com a
participação de representantes das comunidades;

c) promoção da interação permanente dos di
versos conselhos que atuam na área social;

d) inversão das prioridades, com ênfase na
questão social, como transformar a Caixa Econômica
Federal e o BNDES em agentes sociais, do povo para
o povo;

e) descentralização para os estados e os muni
cípios das políticas e dos recursos do Ministério da
Cidade;

1) indução da criação de fundos setoriais espe
cíficos e de conselhos estaduais e municipais, com
caráter deliberativo e com a garantia de representati
vidade dos movimentos sociais e populares;

g) democratização da discussão do Orçamento
Geral da União.

9. No campo da moradia:
a) aprovação, ainda nesta legislatura, do PL n°

2.710/92, que cria o Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de
Moradia Popular (FNMP);

b) destinação prioritária do solo urbano para
moradia popular, com participação popular;

c) alteração e desburocratização dos procedi
mentos adotados para a concessão de financiamen
tos para a população de baixa renda, cujos critérios
devem ficar subordinados a uma política nacional de
habitação do Ministério da Cidade;

contemplem, principal- das cidades, numa perspectiva de fazer valer o Esta
tuto da Cidade e garantir políticas públicas de promo
ção da igualdade racial e de gênero;

d) aprovação e implantação de planos diretores
em todas as cidades;

e) apoio à criação do Ministério da Cidade e à
formação do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Urbano, com caráter deliberativo;

1) adoção de um planejamento estratégico de
fortalecimento das pequenas e médias cidades e de
apoio efetivo à vida rural, com acesso aos direitos bá
sicos de cidadania, como instrumento de contenção
da urbanização desordenada e desumana;

g) realização pelo Ministério da Cidade e pela
CDUI no próximo ano, em todos os estados e municí
pios e também em nível nacional, da Conferência das
Cidades, com ampla participação da sociedade.

políticas públicas que
mente:

a) a priorização dos investimentos em políticas
sociais que visem a superação das fontes geradoras
da violência urbana;

b) a superação de todas as formas de discrimi
nação;

c) a adoção de políticas sociais comprometidas
com a geração de emprego e renda;

d) a construção de políticas públicas como ins
trumentos eficazes de combate às desigualdades so
ciais e regionais e de promoção da cidadania, nos se
tores de educação, saúde, saneamento ambiental,
geração de emprego e renda, seguridade social, es
porte e lazer, segurança pública, política agrária, ha
bitação, desenvolvimento urbano e rural e cultura.

5. Desta forma, propõe-se:

6. No campo da cultura:
a) valorização dos princípios dos Direitos

Humanos, promovendo a igualdade e fortalecendo o
combate a todas as formas de preconceito,
discriminação e exclusão;

b) promoção de uma cultura de tolerância e ad
ministração de conflitos sem o recurso da violência e
incentivo a uma linguagem compatível com a nova or
dem política, fugindo da visão neoliberal. Por exem
plo: abolição da expressão "vontade política", substi
tuindo-a por "responsabilidade política";

c) valorização de uma nova ética na política e
nos princípios sociais do Estado, mediante a garantia
dos direitos sociais básicos e do combate efetivo à
cultura da impunidade e da corrupção;

d) definição de diretrizes e princípios para o
uso da mídia, evitando a banalização e a glorifica
ção da violência, do sexo, do abuso de álcool e de
drogas e fortalecendo o seu potencial educativo e
de universalização dos valores humanísticos e de
tolerância;

e) consideração do termo "invasor" como discri
minatório e preconceituoso, para os efeitos da legisla
ção vigente.

7. No campo da reforma urbana:
a) agilização da implantação do Estatuto da Ci

dade em todos os municípios;
b) valorização e divulgação do Estatuto da Cida

de como medida para o aprofundamento dos instru
mentos de planejamento democrático da gestão ur
bana;

c) articulação de fóruns comunitários de acom
panhamento e de intervenção nos planos diretores



11. No campo da geração de emprego e renda:
a) implantação do Banco do Povo nos municípi

os, com participação dos conselhos;
b) interiorização do desenvolvimento, com a es

timulação das vocações locais;
c) formação de mentalidade voltada para o de

senvolvimento local e o cooperativismo;
d) estímulo aos micros e pequenos empresários

na produção de bens e serviços;
e) estímulo ao cooperativismo entre os jovens

do programa "1 0 emprego";
f} criação de mais programas de emprego e ren

da nas cidades.

c} priorização, no âmbito da Política Nacional de
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Vio
lências, das ações de prevenção e promoção da saú
de; desenvolvimento e implementação do Sistema
Nacional de Informações em Saúde para Acidentes e
Violências (SISAV); capacitação de recursos huma
nos e melhoria da qualidade da rede de atenção à sa
úde; humanização do atendimento em saúde e incor
poração do Programa Saúde da Família e Agentes
Comunitários de Saúde na atenção e prevenção da
violência (interpessoal, institucional, familiar, coleti
va); reforço na consolidação de serviços de atendi
mento pré-hospitalar e apoio ao desenvolvimento de
estudos e pesquisas em acidentes e violências;

d} criação, no âmb~o do Ministério da Saúde, de
uma coordenação para a imediata aplicação da Política
Nacional de Redução da Morbimortalidade por Aciden
tes e Violências, que mon~ore os dados e os impactos
das ações executadas de forma descentralizada e articu
lada e com participação e controle social;

e) apoio à plena implementação do Código de
Trânsito Brasileiro, priorizando seu caráter educativo
e preventivo, em especial no que se refere à inade
quação da ingestão de bebidas alcoólicas e à direção
de veículos automotores.
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d} inclusão nos financiamentos, além da cons- nistrativa com participação e controle social e a inte-
trução em si, da compra de terrenos pelas Prefeituras gração e articulação intersetorial das políticas públi-
e da contratação de assessorias técnicas interdisci- cas;
plinares para apoiar a comunidade;

e} definição de um novo parâmetro para orientar
os financiamentos habitacionais, que devem ser diri
gidos para os segmentos em que o déficit habitacio
nal é maior, particularmente a faixa de até três salári
os mínimos, com regras de contratos que permitam
uma tolerância de até seis meses para o mutuário que
se encontrar desempregado;

f} suspensão dos despejos promovidos pela Ca
ixa, que devem passar a ser regulados pelo Ministério
da Cidade;

g} destinação de parcela dos recursos da CPMF
e das loterias federais para o setor habitacional;

h} destinação de 5% dos orçamentos federal,
estaduais e municipais para Fundos de Desenvolvi
mento Urbano geridos pelos respectivos Conselhos,
para políticas de habitação, saneamento, política ur
bana e transporte;

i} reformulação dos programas hab~acionais em vi
gor, de forma a respe~ar as características regionais;

j} permissão do uso de recursos do FAT pelos
movimentos populares, para a capacitação de seus
membros;

k} utilização de prédios públicos abandonados
para prover habitação popular;

I} definição de um padrão de habitabilidade para
as construções, de forma a evitar que as casas cons
truídas no âmbito de programas habitacionais oficiais
tenham baixa qualidade;

m} aprovação de um projeto de lei que unifique
os índices de reajuste das prestações e do saldo de
vedor dos financiamentos, atualmente em apreciação
na CCJR;

n} revisão de legislação sobre o tema da posse
e da propriedade urbana e rural, prevendo a obrigato
riedade de negociação entre as partes e proibindo a
ação policial violenta em caso de ocupação;

o} adoção de uma política nacional de moradia
voltada para os setores mais excluídos da sociedade,
incluindo um programa de locação social.

10. No campo da saúde:
a} ampliação e melhoria da qualidade dos servi

ços de recuperação e reabilitação de dependentes de
álcool e drogas;

b) reforço da relevância da Política Nacional de
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Vio
lências, promovendo sua real implementação medi
ante uma série de ações que tenham como base o
planejamento participativo, a descentralização admi-

12. No campo do saneamento ambiental:
a) convocação, nos moldes do SUS, de confe

rências municipais, estaduais e nacional de sanea
mento ambiental, que contemplem a participação e o
controle social e promovam a universalização do
acesso à água como direito fundamental do ser hu
mano;

b) investimento na reciclagem de lixo, em defe
sa do meio ambiente;

._---_._-_ - _.



15. No campo da segurança pública e da jus-
tiça:

a) reestruturação da segurança pública no País
a partir das propostas básicas de modernização tec
nológica e gerencial, moralização pela uniformidade
de ações e procedimentos que possibilitem o controle
interno e externo e estímulo à participação comunitá
ria regionalizada;

b) reordenamento e promoção de ampla refor
ma das agências de segurança pública, consideradas
as Polícias (militar, civil, municipal), as Forças Arma
das, o Sistema Penal e o Poder Judiciário, com a ex
tinção de privilégios das classes dominantes;

c) estímulo à participação popular (ONG's, Ter
ceiro Setor e movimentos sociais), que deve se empe
nhar na construção de uma agenda social que possa
dar sustentabilidade para a universalização da cida
dania e a difusão de uma cultura da paz, com garanti
as que impeçam os recorrentes vetos e/ou restrições
à essa participação;

d) construção de um sistema de informações
para diagnóstico, planejamento e monitoramento das
ações em segurança pública, com a ressalva de que
tais levantamentos podem criar o estigma de bairro vi
olento, estigma este que se reflete na população mo
radora desses bairros;

e) criação de serviços e programas de atenção
especial aos setores mais vulneráveis à violência,
como a mulher (destacando que a violência domésti
ca é estruturante das demais), os homossexuais, os
afrodescendentes, os jovens (as principais vítimas da
violência), além de estruturação de serviços de prote-
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c) realização pelos municípios de processos h) transformação das escolas em espaços de
participativos para o planejamento do saneamento fomento de novas relações entre os meninos e meni-
ambiental; nas, com acolhimento das contribuições dos movi

mentos negros e de mulheres nos processos de ca-
d) estabelecimento do saneamento, sob gestão pacitação dos educadores e educadoras;

pública, como prioridade social, ambiental, de saúde
i) transformação das universidades em instânci-

pública e de desenvolvimento econômico e a conse- as mais sintonizadas com as necessidades do povo e,
qüente geração de empregos; em particular, dos segmentos mais populares do seu

e) retomada e incremento imediato dos investi- local de inserção, que não se formem seus estudan-
mentos em saneamento mediante fontes de recursos tes apenas para atender ao mercado, mas para culti-
sob a responsabilidade federal e definição de critérios var o convívio com as comunidades, com os grupos
ambiental, epidemiológico e sanitário na alocação sociais, aprendendo e contribuindo no encontro de
dos recursos, visando à universalização, à integrali- soluções para os problemas urbanos;
dade e à equidade dos serviços. j) discussão do ensino técnico como forma de

garantir a profissionalização e o retorno das escolas
13. No campo do combate ao racismo e da técnicas federais e estaduais de ensino;
superação das discriminações: k) realização de pré-conferências nos estados,

a) consideração pelas Políticas Públicas da su- como forma de garantir uma melhor discussão temáti-
peração do racismo e da discriminação historicamen- ca.
te enraizadas na sociedade brasileira;

b) estímulo a iniciativas das comunidades volta
das para o combate às múltiplas formas de desigual
dade, investindo-se no fortalecimento dos laços de
solidariedade constituídos pelas comunidades;

c) investimento em programas de ações afirma
tivas que elevem a qualidade de vida da população
negra e indígena, vítima histórica do racismo que es
trutura as relações sociais no Brasil;

d) debate do Estatuto da Igualdade Racial e
Étnica na próxima Conferência das Cidades.

14. No campo da educação:
a) universalização do acesso à educação com

qualidade social;
b) valorização do trabalho do profissional da

educação;
c) democratização da política e da gestão edu

cacional;
d) desenvolvimento de políticas públicas que fa

voreçam a educação para todos;
e) estímulo a discussões, envolvendo os movi

mentos sociais, populares e outros setores da socie
dade, visando à elaboração coletiva e democrática
dos Planos Estaduais de Educação (PEEs) e Planos
Municipais de Educação (PMEs), tomando como re
ferência o "Plano Nacional de Educação: Proposta da
Sociedade Brasileira";

f) realização de audiências públicas representa
tivas e transparentes, nos estados e municípios, so
bre os PEEs e PMEs e sobre os níveis e modalidades;

g) tradução no ambiente escolar, pelas políticas
municipais de educação, da história das comunida
des locais de desconstrução do racismo, do machis
mo e da intolerância religiosa;



16. No Campo da Reforma Agrária:
a) realização da reforma agrária e de projetos

habitacionais rurais, propiciando qualidade de vida
para as famílias.

Senhor Presidente, quero dar como lido e que
seja divulgado nos órgãos de comunicação desta
Casa no qual faço balanço da IV Conferência das
Cidades realizada nos dias 3 a 5 deste mês cujo tema
foi: Cidade Cidadã: As diversas formas de violência.

Esta Conferência, Senhor Presidente, foi mais
um marco do trabalho da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior que foi nesta legislatura uma
das Comissões desta Casa que mais acolheu as inici
ativas das entidades da sociedade civil organizada,
sem as quais não teríamos tido sucesso nesta e nas
três outras Conferências Nacionais realizadas.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (PMDB - PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, meu voto foi de acordo com o
partido.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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ção física e judicial às vítimas e às testemunhas, in- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
c1uindo durante os depoimentos; VExa. a palavra.

1) regionalização da segurança pública median- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
te a municipalização de ações multisetoriais integra- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
das, priorizando investimentos nas áreas carentes de Sras. e Srs. Deputados, creio que todos sabem que,
equipamentos públicos e com alto índice de violência; em sua linha programática, o Partido da Frente Libe-

g) instituição, no âmb~o municipal, das Ouvido- ral defende a liberdade como princípio. Se o fazemos
rias Gerais, garantindo a apuração das denúncias internamente, temos de fazê-lo também externamen-
apresentadas pela população; te. Qualquer Parlamentar do partido tem o direito de

h) desenvolvimento e fortalecimento de méto- apresentar suas i~éias, s~as opini?es, suas aç_ões.
dos eficazes de lidar com o comércio de drogas e ar- No entant~, o partido ~~t~ todo u~ldo em relaça.o a
mas restringindo o uso e disponibilidade de ambas' esta votaçao. Desde o IniCIO o Partido da Frente Llbe-

, ") I' d f' b' '. ral foi um dos defensores para que se fizesse justiça à
I contro e ngoroso as rontelras com o o Jetl- ...

d't t d d d' . valorosa classe das mulheres policiais, que nos pres-
vo e.evl ~r ~ en ra a e armas e rogas no pais;. tam um grande serviço, além de desempenharem

J) ?na~ao dos. ~onselhos em Segura~9a Publl- suas atribuições do lar.
~a, e~ amblto ~unlclpal, com a responsabilidade de Muitos Parlamentares disseram aqui que esse
fls~lIzar as açoes e ace~sa.r os recursos do Fundo projeto já chegou tarde. Sou daqueles que concor-
Nacional de Segurança Publica; dam com isso. Não se faz aqui um trem da alegria. Vo-

k) integração dos trabalhadores em segurança luntariamente, as mulheres policiais poderão aposen-
pública, com formação que enfoque a mudança na tar-se aos 65 anos de idade, ou proporcionalmente ao
cultura da ação policial e reconhecimento dos direitos tempo de serviço, aos 25 anos de contribuição, desde
humanos e direito à cidade; que tenham pelo menos 15 anos ininterruptos de ati-

I) desmilitarização das polícias e instituição de vidade policial, e os homens policiais aos 30 anos de
instrumentos de controle social. serviço, desde que tenham pelo menos 20 anos de

atividade policial.
Sr. Presidente, todos sabem que, num País

como o nosso, onde cresce a violência, trata-se de
uma profissão de alto risco, sempre com a missão de
proteger a vida, o mais sagrado bem. Entre todos os
direitos do cidadão, o mais sagrado é o direito à vida.

Morte e Vida Severina, um dos poemas mais fa
mosos de João Cabral de Melo Neto, narra a saga de
um casal de retirantes. Severina, a mulher, já ao final
da vida, questiona o que é a vida para ela, tão faminta,
rasgada, sem lar, sem abrigo, sem meios; o retirante
responde que só a presença de Severina, viva, já jus
tificaria a vida.

As mulheres policiais diuturnamente colocam
em risco suas vidas para proporcionar segurança a
todos nós. Por isso, hoje, a Câmara dos Deputados
faz justiça a essa valorosa classe.

O PFL reitera o apelo no sentido de que venham
a plenário os Srs. Deputados para votar. Faltam ape
nas 29 votos para atingirmos o quorum regimental.
Não podemos encerrar a votação com 257 votos, cor
rendo o risco de haver algum voto contrário, errado,
ou alguma abstenção. Gostaríamos de ter pelo me
nos 270 votos para termos certeza de que esse proje
to de tanta magnitude será aproveitado.

Com muita satisfação, o PFL recomenda o voto
"sim", para fazer justiça à valorosa mulher policial.
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Muito obrigado, Sr. Presidente. são política do Governo e dos representantes políti-
O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente, cos da Bahia no Congresso Nacional.

peço a palavra pela ordem. Sr. Presidente, da minha parte, presto total apo-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem ~o a e~a .medida provisória, ~ue é, repito, de s~.~a

V E I
Importancla para a recuperaçao da malha rodovlana

. xa. a pa avra. E d d B h'no sta o a a la.
O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela M't b' d

d S . - d d) S P 'd t UI o o nga o.or em. em revlsao o ora or. - r. resl en e, '.
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de fazer um registro O SR. PAULO OCTAVIO - Sr. Presidente, peço
acerca da Medida Provisória n° 82, de 12 de dezem- a palavra pela ordem.
bro de 2002, que dispõe sobre a transferência da O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
União para os Estados e o Distrito Federal de parte da V.Exa. a palavra.
malha rodoviária sob jurisdição federal, nos casos es- O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pela ordem.
pecificados. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Considero acertada a decisão do Governo Fe- Deputados, quero manifestar minha satisfação por
deral de adotar essa medida provisória que, no apa - participar desta sessão presidida por V.Exa., que con-
gar das luzes, remeteu ao Congresso Nacional para duz os trabalhos desta Casa com brilhantismo, recém
apreciação. Não há outra alternativa para resolver o guindado à Presidência da nossa Câmara dos Depu-
problema da malha rodoviária federal senão transfe- tados. Quero manifestar minha alegria também por
ri-Ia para os Estados, que terão realmente condições em breve poder tê-lo como companheiro no Senado
de cuidar da sua recuperação, dando-lhe o necessá- Federal.
rio tratamento. A tomar como exemplo a Bahia, essa Hoje, nesta noite, quero compartilhar com nos-
medida já deveria ter sido adotada há muitos anos, so Líder Inocêncio Oliveira a satisfação de votar esse
porque os piores trechos da malha rodoviária do País projeto que beneficia e dignifica a mulher policial bra-
se encontram exatamente no meu Estado; não ape- sileira. Em boa hora, em sessão histórica, a última
nas a BR-116, mas também a BR-110, a BR-407, a desta Legislatura, estamos aqui dignificando o traba-
BR-1 01 , enfim, todas as rodovias que cortam a Bahia lho da mulher policial.
estão com vários trechos em estado lamentável. Sr. Presidente, nesta sessão, que foi de despe-

Por isso, Sr. Presidente, essa decisão de editar dida para tantos colegas, quero dizer da minha ale-
medida provisória para fazer a transferência do domí- gria por ter trabalhado nesta Legislatura com dedica-
nio de parte da malha rodoviária federal, no meu pon- ção e vontade de ajudar meu País e minha cidade.
to de vista, é acertada, e cabe agora a cada Unidade Ontem, depois de tantos anos de trabalho, tive talvez
da Federação assumir sua posição perante a ques- o momento de maior satisfação na minha vida públi-
tão. Sendo um dos representantes do Estado da Ba- ca: depois de 12 anos de trabalho, pude ver aprovado
hia no Congresso Nacional, quero dar meu apoio a no Senado Federal o projeto que regulamenta o Fun-
essa iniciativa, esperando que o atual Governador da do de Participação do Distrito Federal.
Bahia, o Governador que vai assumir no dia 1° de ja- Em nome da bancada de Brasília e do povo des-
neiro, o eminente Senador Paulo Souto, e mais as li- ta cidade, agradeço a todos os Parlamentares que
deranças políticas, os representantes, os Senadores compartilharam do andamento desse projeto nas Co-
Antonio Carlos Magalhães, Rodolfo Tourinho e todos missões. Ao final, o projeto aprovado não foi aquele
os Senadores e Deputados com atuação neste Con- apresentado por mim, por sinal o primeiro nesta Le-
gresso Nacional possam também apoiar essa iniciati- gislatura, mas sim o projeto encaminhado pelo Presi-
va, que me parece válida e importante para se resol- dente Fernando Henrique Cardoso; contudo, os pro-
ver a questão da malha rodoviária na Bahia. jetos são semelhantes, e o que vale é a luta política, o

Acho que com isso se dividem responsabilida- ideal. Portanto, expresso minha satisfação.
des entre o Governo Federal e os Governos Estadua- Embora meu projeto estivesse pronto para vir ao
is, de modo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Plenário e ser votado, entendi que seria oportuno
que quero deixar registrada nesta Casa minha satis- apoiar o projeto do Governo, que, em última instância,
fação, e a Bahia deve aderir ao projeto inserto nessa era exatamente o que queria esta cidade de Brasília e
medida provisória, que considero da máxima impor- seu povo. Por isso, depois de aprovado o projeto na
tância para a recuperação da malha rodoviária fede- última quinta-feira nesta Casa, tivemos a alegria de
ral, a ser assumida pelo Estado, dependendo da deci- presenciar aquela votação unânime no Senado, e o



Na Venezuela, não há líder de oposição ao go
verno eleito, do Presidente Hugo Chávez, reiterado
em consulta popular. Qualquer que seja a opinião pú
blica, publicada ou produzida, o senso comum, a res
peito da sua maneira de conduzir a política venezue
lana, não tem sentido solução fora da Constituição
daquele país e das normas constitucionais previstas
na Organização dos Estados Americanos e na Orga
nização das Nações Unidas.

A indiferença de qualquer país latino-americano
e do mundo em relação à Venezuela é o futuro desses
países. Não se produz desestabilização de governo
de maneira tão ostensiva como ocorre na Venezuela.
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projeto agora aguarda somente a sanção presidenci- gência da lei, agora estão sendo obrigadas a retornar
ai, que espero ocorra ainda esta semana. ao serviço ativo em razão da declaração de inconsti-

Entendo que a vida política, com tantos sacrifíci- tucionalidade que ocorreu posteriormente, em 1997.
os - não só a minha, mas a de todos os colegas Parla- Por esse motivo, Sr. Presidente, hoje se faz justi-
mentares -, resume-se em muitas batalhas e poucas ça à policial brasileira. E esperamos que se alcance o
vitórias. Para a bancada de Brasília, que trabalhou quorum necessário para que tenhamos a aprovação
unida, esta semana foi de vitória, uma vitória consa- deste projeto, que viria sanar a inconstitucionalidade
grada à Capital de todos os brasileiros, uma vitória e permitir que todos os Estados, além da própria Polí-
consagrada aos funcionários que prestam serviços cia Federal, dessem à mulher policial tratamento con-
essenciais ao bom funcionamento desta cidade, nas digno.
áreas de saúde, educação e segurança, e que agora A mulher que tem dupla, às vezes, tripla jornada
terão garantidos pela Cons~ituição, nos próximos de trabalho, que se dedica cada vez mais a essa pro-
anos, os recursos com os quais todos os meses seus fissão com dignidade, arrostando perigos com mais
salários serão pagos. coragem do que os próprios homens que desempe-

Por isso, nesta noite de quarta-feira, quero dei- nham essa atividade, merece, sem dúvida alguma, o
xar registrada minha satisfação por ter trabalhado reconhecimento desta Casa.
muito nesta Ca~~, ter ~mpartilhado momentos. im- É com muita alegria que vejo a vitória dessas
portantes.da pohtlca nacional com os companheiros, mulheres, principalmente por ter sido o Estado de
com os Lld~res, ~om todos os Parlamentares, de to- São Paulo o pioneiro nessa iniciativa. O Deputado
dos os partidos. Fizemos um bom trabalho, tenho cer- Professor Luizinho, que aprovou esse projeto de lei
teza, em prol do nosso País. quando ainda estava na Assembléia Legislativa de

Deixo, mais uma vez, meu agradecimento aos São Paulo, hoje tem a mesma satisfação que tenho
colegas Parlamentares, que entenderam, em profun- ao verificar que, finalmente, vai se fazer justiça às po-
didade, a importância da aprovação do Fundo de Par- liciais de todo o Brasil.
ticipação do D~strito Fe?eral. Muito obrigado a todos, Peço aos companheiros que se encontram na
e meus cumpnmentos a Mesa. Casa que venham dar seu voto a fim de alcançarmos

O Sr. Efraim Morais, Presidente, deixa quorum para a aprovação deste projeto.
a cadeira da presidência, que é ocupada Muito obrigado.
pelo Sr. Severino Cavalcanti, 1° Secretário. O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden- peço a palavra pela ordem.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Tem V.Exa. a palavra.
Tem V. Exa. a palavra. O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or-

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Pela demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras reiterar minha preocupação, como membro da Co-
e Srs. Deputados, quero registrar o apoio do Partido missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
Trabalhista Brasileiro a este projeto de lei que está com o agravamento da situação política na Venezue-
sendo votado neste momento, que faz justiça às poli- la.
ciais de todo o Brasil.

Na verdade, Sr. Presidente, sinto-me recompen
sado pela oportunidade que tenho hoje de votar este
projeto. Faço um apelo aos companheiros do PTB e
aos Deputados que se encontram na Casa para que
venham completar o quorum.

Em 1994, Sr. Presidente, no Estado de São Pau
lo, aprovamos uma regra de aposentadoria para as
policiais, exatamente da mesma maneira que está
sendo votado este projeto hoje nesta Casa. E o que
ocorreu é que, logo em seguida, uma ação direta de
inconstitucionalidade foi ajuizada e se criou uma situ
ação em que as policiais que se aposentaram na vi-
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Alerto os Srs. Deputados e o Governo Federal ria na eleição para Governador e fazer apelo a S.Exa.
para o fato de que a posição brasileira tem de ser rei- a fim de que priorize e respeite a regra legal adotada
terada; a solução constitucional é a única que interes- por unanimidade pela Assembléia Legislativa do
sa. O único caminho para manifestação de inconfor- Estado, quando da criação e instalação da Universi-
mismo no sistema democrático é por meio da consul- dade Estadual do Rio Grande do Sul.
ta popular, de manifestações livres do povo, do siste- Considero essa instituição um símbolo de luta e
ma eleitoral, ou da reunião do Congresso eleito da- esperança para a juventude gaúcha. Ao longo de de-
quele país, que toma a decisão. zesseis anos de trabalho idealizamos esse sonho,

Pela força de armas, pelos motins, pela desor- que se tornou realidade. A universidade disponibiliza
ganização do sistema civil nacional não se fazem o a 2 mil jovens, no seu primeiro ano, a oportunidade do
sistema democrático, está provado no nosso Conti- ensino público gratuito em mais de 22 regiões do
nente. Estado, com cursos inovadores, que não repetem os

É o registro que faço. tradicionais.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. Faço referência também a um elemento funda-

Presidente, pela ordem. mental quando tratamos de universidade: a autono-
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - mia da instituição. A reitoria provisória, por lei, deve

Tem VExa. a palavra. cumprir mandato de três anos e, nesse período, exer-
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO cer algumas das principais atribuições, como organi-

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. zar co~c~rs~público, criar o e~tatuto definitivo e re~i-

Presidente, hoje algumas bancadas estão sendo di- z~r ~1~lçaodireta par~ ocupaçao do~ cargos. Is~o ~ao
plomadas em seus Estados. Amanhã, entre outros, slgnlfl~a que os at~als cargos de reitore,:; e ~ro-rel~o-
será a vez da bancada do Estado de São Paulo ser di- res sejam de confiança do Governo. Nao sao maiS,
plomada. Um grande número de companheiros já via- d~sde o mo~e~t.o em que fora~ ali assentados com?
jou, outros estão aguardando para poderem se dirigir relt~res ~rovlsono~ para c~mpn~ a etapa de consoh-
a São Paulo, para o processo formal de diplomação daçao e ":nplantaçao da unl~ersldadeest~dual.
dos eleitos na última eleição. OUVI algumas v?zes dlssonantes - Isolad~s, te-

Sr. Presidente, já transcorreram várias horas nh? c~rteza -, c.onslderando os cargos de re~tor e
desde o início desta votação. Aparentemente, ela está pro-reitor de conf~an~~do Governad~r. Esse ~ena. um
estagnada. Solicito a V.Exa que encerre o processo erro mortal ~o p_nnclplo da a~tonomlada ~n1v:rsld_a-
de votação, para que aqueles que ainda irão se dirigir de. Esses nao ~ao carg~s ~e IIv~e nomeaçao, nao sao
aos seus Estados possam fazê-lo hoje. cargos de confiança. Nao e assim que devemos tratar

Muito obrigado. uma instituiçã~de nível superior como a Universidade
Estadual do RIO Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - '. .
Está registrada a solicitação de VExa. Dentro de al- E prec~so ~~egurar, nesse mo~ento, ~ n~rmall-
guns minutos darei uma resposta a V.Exa. dade legal, inStitUida pela Assemblela Legislativa do

. Estado, para que vençamos as etapas do concurso e
O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, da eleição direta e, assim, tenhamos uma universida-

peço a palavra pela ordem.. . de de fato livre, organizada e autônoma, capaz de
O SR. PRESIDENTE (Sevenno Cavalcanti) - continuar realizando mais vestibulares, incorporando

Tem VExa a palavra. mais jovens, homens e mulheres aos seus cursos.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. Somente dessa forma ela seguirá novos horizontes,

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, alcançando outras regiões, criando novos cursos.
reiter~ a posição do PSB ace!ca ~essa matéria em Faço apelo ao novo Governador do Rio Grande
votaçao. Apesar da ponderaçao feita, faltam apen~~ do Sul- Deputado por muitos anos -, a quem quero
de~~ssete V?t?~ para alc~~ç.armos o quorum que Ira ajudar no que puder nesta Câmara, respeitando a de-
legitimar a vltona das policiais. cisão soberana do Estado: que impeça qualquer pos-

Apelo aos nobres pares para que venham ao sibilidade de se alterar a normalidade legal da implan-
plenário votar. Faltam apenas dezesseis votos para tação da UERGS; que respeite a reitoria provisória,
alcançarmos o quorum qualificado. os prazos; que institua a nova reitoria por eleição de-

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade, talvez pois que for concluído o concurso público para contra-
a última participação nesta Legislatura, para cumpri- tação de professores e funcionários; que consolide o
mentar o nobre Deputado Germano Rigotto pela vitó- estatuto definitivo da universidade.
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Desejo a todos os nobres pares e aos telespec- cálculos, insistiu Marx em que poderíamos chegar a
tadores da TV Câmara um Feliz Natal e um 2003 que uma curiosa conclusão. Assim, se uma criança nasce
traga ao País e a todos os Estados brasileiros pro- com uns tantos centímetros e, aos três anos, tem o
gresso, dignidade e justiça social. dobro dessa altura - altura que pode dobrar aos seis

Muito obrigado, Sr. Presidente. anos e, depois, aos doze anos de idade -, seria o
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço caso de o menino chegar a ter de 6 a 8 metros de altu-

a palavra pela ordem. ra na sua adolescência.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Na verdade, o que Marx queria dizer é que ou-
Tem V.Exa. a palavra. tros fatores contribuem para a exclusão e a fome, um

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS _ PRo Pela deles, possivelmente, o de ação mais remota, sendo
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- o. nas?~ment~ crescente. de g_uris. A. evol~ção tecnoló-
dente, Sras. e Srs. Deputados, faço discurso sobre a gl~a,. Ja prevista, poderia, nao de Imediato, mas, no
explosão demográfica e as suas causas reais. medlo prazo, fazer o problema menos agudo e, no

Dr. Dráuzio Varella, médico de renome e hoje, longo prazo, resolvê-lo.
em especial, agudo analista de nossas questões soci- Vamos aos dias atuais e ao Brasil. O País, em
ais, publicou na Folha de S.Paulo, em sua edição do 1950, tinha quase 80% de sua população no campo.
dia 14 deste dezembro, um artigo em que chama a Hoje, ocorre exatamente o contrário, com população
atenção de nossas autoridades para a questão do urbana nesse percentual e com apenas 20% de brasi-
que ele sente existir no Brasil de hoje e que é uma au- leiros residindo no campo. Nos últimos anos, e de for-
têntica explosão demográfica. ma crescente, nossa produção agropecuária vem ba-

Os números são irrespondíveis. Mas nos preo- tendo recorde~ seguídos,)á ~ue a tec.nologia a~i em-
cupou, ao final da leitura do referido artigo, a impres- pregada permite que a maquina substitua, com Imen-
são de que para o Dr. Dráuzio seria a miséria, a exclu- sas vantagens, a mão-de-obra humana.
são social um resultado desse crescimento populaci- Se nós formos juntar a essa produção aquela
onal quando, em nosso entender, ocorre exatamente que decorre da agricultura de subsistência, ainda au-
o contrário. sente de nossas estatísticas, mais a alimentação que

Nos dados apresentados, mostra o articulista decorre da pesca artesanal, existente em absoluta-
que, em 1950, o número de nascimentos por mulher mente todo o País, a caça não predatória, a coleta
brasileira estava em 6,2 meninos. Esse número, já em pura e simples de frutos nativos, vamos perceber que
1980, se reduzira a 4,4; e, em 2000, a 2,3 nascimen- comida existe e, de alguma forma, farta. Sucede, no
tos. Há, no geral, um decréscimo e, não, uma explo- entanto, que ela não chega à mesa de todos os brasi-
são. leiros, gerando-se daí a noção de quanto mais brasi-

Sucede que, entre aqueles dados, vamos en- leiros nascerem, mais famintos teremos em nossas
contrar que nas famílias de baixa renda, em 1980, pesquisas.
nasciam oito crianças para cada mulher e, agora, É inegável que isso ocorre, pode ocorrer, aliás,
esse número cresceu para nove. Em meio à pobreza, no curto prazo. Mas se formos examinar os caminhos
a chamada explosão demográfica mais se revela. - ou descaminhos? - que essa produção de alimen-

Pode-se até não admitir uma relação mecânica tos segue do campo à mesa de nossa gente, com a
de causa e efeito entre pobreza e maior natalidade. interveniência malsã do Estado, que a esses produtos
Mas gostaríamos de nos demorar um pouco na análi- agregam os mais injustificados impostos e taxas de
se do problema. todo tipo, vamos perceber que existe uma solução di-

Na primeira década do século XIX, Malthus deu versa dessa que seria a de o Estado erigir, como ação
a público uma teoria mais alarmista que alarmante, emergencial, uma política de controle da natalidade.
provando, com números também irrespondíveis, que E não estamos dizendo isso para dar eco a con-
a população da Terra crescia em ritmo muito mais cepções que o próprio Dr. Dráuzio chama de medie-
acelerado do que a produção de alimentos, com o vais. Entendemos que o número de filhos, sua educa-
que, impossível negar, dentro em breve estariam to- ção, laica ou religiosa, são questões que compete à
dos mortos de fome. própria família decidir, cabendo ao Estado, unicamen-

Marx simplesmente trucidou essa teoria com te, fazer com que os organismos públicos de saúde e
um exemplo quase anedótico. É que, destacando a educação estejam sempre preparados para atender a
forma "mecanicista" com que Malthus realizou seus esta ou aquela decisão adotada pelos pais.
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De resto, nossa experiência ensina: colocar o rerá amanhã, pela manhã. Isso está além de nossas
Estado nesse campo seria gerar mais um fundo, mais forças.
uma taxa, mais um foco de corrupção e, por último O Deputado Antonio Carlos Pannunzio, que
mas não menos importante, uma nova política social está ao meu lado, reforça meu pedido. Precisamos
condenada ao fracasso. comparecer à diplomação.

Era o que tinha a dizer. Solicito à Presidência o estabelecimento de um
Gratos pela atenção. horário para o término desta votação.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO Sr. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O
Presidente, peço a palavra pela ordem. primeiro apelo de V Exa. irei encaminhar ao Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - te do Senado Federal para que atenda ao pedido da-
Tem VExa. a palavra. queles Parlamentares que virão para a posse com o

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela respectivo cônjuge. Incluo-me entre esses. Tenho cer-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, teza de que S.Exa. fará com que o apelo de VExa.
Sras. e Srs. Deputados, o primeiro assunto que me seja atendido.
traz à tribuna refere-se a um pedido que tenho a fazer. Quanto ao segundo, peço que espere um pouco
Solicito empenho ao Presidente efetivo de nossa mais, pois, dentro de instantes, encerrarei esta ses-
Casa e a VExa., 1° Secretário, junto ao Presidente do são. Assim, VExa. poderá ir receber o diploma que
Congresso Nacional, Senador Ramez Tabet, no senti- conquistou com tanta galhardia.
do de que, no dia da posse, o Parlamentar possa en- O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
trar na Casa juntamente com um acompanhante -<> peço a palavra pela ordem.

cônjuge, por exemplo. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Recebemos um convite intransferível e individu- Tem V.Exa. a palavra.

ai para o dia da posse. Mas, em primeiro lugar, o Par-
lamentar não precisa de convite para entrar em sua O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Casa, e, em segundo, quem dá posse ao Presidente Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
são os Parlamentares. Então, não há por que sermos aproveito esta oportunidade para lembrar fato que
convidados, pois somos convocados a tal tarefa. marcou a vida do povo alagoano e desta Casa.

Foi-nos comunicado que o Parlamentar não po- No começo desta Legislatura, a Câmara dos
derá entrar na Casa com um acompanhante. Consi- Deputados perdeu a Deputada Ceci Cunha, assassi-
deramos tal determinação muito rígida e dura. Afinal, nada pelo crime organizado.
estamos falando dos cônjuges. Não queremos que Todes sabemos que a Deputada Ceci Cunha foi
tais pessoas entrem no plenário; elas podem perma- assassinada por razões políticas. O que talvez muitos
necer no Salão Verde ou nas galerias. Há espaço não saibam é que as investigações levaram a um cri-
mais do que suficiente para que isso seja feito. me torpe.

A primeira solicitação que tinha a fazer era esta: A atuação de VExa., Sr. Presidente, como Cor-
que V.Exa., Sr. Presidente, nosso 1° Secretário, o Pre- regedor desta Casa na época, levou à cassação de
sidente efetivo da Casa e os demais membros da um dos acusados, o Deputado Talvane Albuquerque.
Mesa entrem em contato com o Presidente do Con- A Câmara dos Deputados cumpriu seu papel, mas
gresso Nacional, Senador Ramez Tebet, para dialo- até hoje a Justiça não julgou os culpados pela morte
gar sobre essa situação. daquela Deputada. Isso desafia a democracia, esta

Imaginem os nobres colegas a situação de uma Casa e o povo brasileiro.
Deputada ou Deputado que chegue à Casa com seu A Deputada Ceci Cunha tinha na renovação do
acompanhante. A experiência será muito constrange- seu mandato a esperança de estar aqui conosco, mas
dora, pois a Segurança terá de retirar do recinto o foi brutalmente assassinada. Era mulher e, por isso, ti-
cônjuge do Parlamentar. nha suas fragilidades, mas o crime organizado ceifou

A segunda solicitação refere-se à duração desta sua vida.
sessão. Estamos neste plenário desde às 9h. V. Exa., Presidente Severino Cavalcanti, é importante
Sr. Presidente, sabe que estou na Casa desde o pri- lembrar esse assassinato a todos que passaram por
meiro momento. Precisamos ter um horário-teto. esta Legislatura. Precisamos cobrar a punição dos

Tenho um problema objetivo: preciso ir a São assassinos da Deputada Ceci Cunha.
Paulo, pois a diplomação dos novos Deputados ocor- Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - dos em 11 de dezembro de 2002, entre a ANEEL e as
Deputado Regis Cavalcante, as palavras de V. Exa. empresas, grupos ou consórcios vencedores dos lei-
têm o total apoio do 10 Secretário desta Casa. Não te- lões de centrais geradoras e de linhas de transmissão
nho dúvida em dizer que uma justiça tardia não é justi- realizados pela Agência na Bolsa de Valores do Rio
ça. de Janeiro. A estimativa é de que os novos concessio-

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente, nários investirão 1 bilhão e 971 milhões de reais nes-
peço a palavra pela ordem. ses empreendimentos, sendo 1 bilhão e 72 milhões

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ de reais nas usinas hidrelétricas, que acrescentarão
Tem V.Exa. a palavra. 437 megawatts ao sistema elétrico brasileiro, e as li-

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB _ RS. Pela nhas de transmissão, que somam 1.740 quilômetros,
no valor de 899 milhões reais.

~~~~;'é~~~u~~~a°s~7s~~~~~ ~~:c~:~~~ ~ eS:'~~;i~~~ As usinas hidrelétricas acima de 30 megawatts
trazem, ainda, outro benefício: geram o pagamentona para comemorar as realizações da Agência Nacio-

I d E . Ele't' ANEEL e'lta a' ex de compensação financeira pela utilização dos recur-na e nergla rica - no que resp -
sos hídricos de Estados e Municípios. Em 2002, entrepansão da oferta de energia elétrica.
compensação financeira e royalties de Itaipu, estão

Expandir a capacidade de produzir energia com previstos 740 milhões de reais, que poderão ser apli-
segurança e qualidade é um dos elementos funda- cados em programas sociais pelos beneficiados.
mentais para dar seqüência ao processo de cresci- Assim, a ANEEL tem pautado sua atuação, com
mento e desenvolvimento econômico e social do

ênfase no estímulo ao investimento na expansão de
Pal's, feno-meno inseparável de uma sociedade que

oferta de energia elétrica, por meio de leilões realiza
evolui e se moderniza.

dos e das respectivas outorgas de concessão, bem
Nesse contexto, uma das principais atribuições como das autorizações para Pequenas Centrais Hi-

da ANEEL é, a partir do planejamento de responsabi- drelétricas - PCHs, usinas eólicas e térmicas. Prova
lidade do Governo, promover as outorgas de geração disso são as usinas autorizadas pela Agência nesta
e transmissão, visando à expansão da oferta de ener- semana. Foram 57 PCHs, o que representa 836 me-
gia elétrica. gawatts, duas usinas eólicas, que acrescentam 150

Desde sua criação, a ANEEL licitou 59 usinas megawatts, e três geradoras térmicas, somando mais
hidrelétricas, sendo 55 delas com sucesso e quatro 687 megawatts, perfazendo um total de 1.673 mega-
sem interessados, e 28 linhas de transmissão, sendo watts para o sistema energético nacional.
que apenas para uma não houve interessados. No to- Com essa oferta de energia, o novo Governo
tal, foram licitados 12.159 megawatts e 8.017 quilô- passa a ter condições de planejar, sem pressão e
metros de linhas de transmissão, representando in- sem ameaça de novo racionamento, novas estratégi-
vestimentos da ordem de 23 bilhões de reais. as para o setor elétrico, fundamental para o desenvol-

Nesses cinco anos, foram expedidas 1.054 ou- vimento do País.
torgas de geração, que incluem as concessões, as Ressalte-se também o trabalho voltado para a
autorizações, os registros e as ampliações, totalizan- defesa do consumidor que a Agência conseguiu de-
do 54.272 megawatts e investimentos da ordem de senvolver nesse tempo todo. A ANEEL, uma agência
76,6 bilhões de reais. independente, com seus diretores com mandato defi-

Em 2002, deverão ser acrescentados 6.532 me- nitivo, ajudou o Executivo a enfrentar a crise de ener-
gawatts à operação do sistema elétrico nacional, fruto gia elétrica no Brasil.
das outorgas e fiscalizações realizadas pela Agência. Tenho certeza de que o novo Governo respeita-

Para se ter idéia, essa potência é superior ao to- rã a lei e os mandatos para continuar a parceria entre
tal instalado entre 1991 e 1995. o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL.

A previsão para 2003 é que sejam leiloados 34 Para encerrar, Sr. Presidente, quero salientar o
empreendimentos de geração (9.124 megawatts), e importante papel desempenhado pelas Cooperativas
21 linhas de transmissão (3.741 quilômetros), totali- de Eletrificação Rural no Brasil, responsáveis pelo
zando investimentos de 12,4 bilhões de reais. fornecimento de energia para cerca de 1 milhão de

A partir de 2004, deverão entrar em operação estabelecimentos rurais, abrangendo aproximada-
seis novos aproveitamentos hidrelétricos e sete linhas mente 5 milhões de pessoas.
de transmissão, em nove Estados brasileiros. Os con- As Cooperativas de Eletrificação Rural desem-
tratos de concessão para construção foram assina- penham papel bastante importante, pois levam ener-
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gia aos locais mais distantes, atingindo pequenos agressão por parte do homem, como o desmatamen-
agricultores, que conseguem melhorar sua produção to e a poluição industrial e residencial.
e qualidade de vida graças à energia fornecida pelas Fonte abundante de alimentação e riqueza para
Cooperativas. as comunidades ribeirinhas, a situação do Rio Doce

Portanto, está de parabéns a direção da ANEEL se agravou muito no decorrer do século passado,
pelas ações desenvolvidas, e que, com certeza, conti- quando o leste de Minas, principalmente, passou a
nuará trabalhando em parceria com o novo Governo. sediar grandes indústrias, indústrias siderúrgicas, pa-

Muito obrigado. peleiras, assim como a exploração mineral. Além dis-
O Sr. Severino Cavalcanti, 10 Secretá- so, os 23~ Municípios que integram a bacia hidrográfi-

rio, deixa a cadeira da presidência, que é ca t~mbem crescer~m e passara~ a somar grande
ocupada pelo Sr. Efraim Morais, Presidente. contlngen!e. popula~lo_nal, de maneira desordenada e

, , . com precarlas condlÇoes.
O SR. JOSE MUCIO MONTEIRO - Sr. Presl- Felizmente, a partir das décadas de 80 e 90, as

dente, peço a palavra pela ordem... populações locais começaram a se conscientizar,
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem promovendo ações que visam a salvar Rio Doce do

V.Exa. a palavra. , , completo esgotamento.
O SR. JOSE M.U~IO MONTEIRO (PSD~ - PE. É importante lembrar, Sr. Presidente, que em al-

Pela.ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, gumas regiões por onde passa o Rio Doce, em deter-
precisamos do voto_de apena~ ~r~ze Deput~d~s ~ra minadas ocasiões, especialmente nos meses de
resolver essa questao,das p.ollclals. A Comlssao Mls- agosto e setembro, podemos nos deparar com o es-
ta de Orça~e~to esta reUnida. Faço apelo a V. Exa. vaziamento do rio e secas atingindo muitos de seus
para que soliCite o deslocamento desses Deputados pequenos afluentes
ao plenário para aprovarmos essa matéria definitiva- O d' .. - R'
m nte avanço essa moblllzaçao em favor de 10

e O· SR PRESIDENTE (Ef . M ') _ D _ Doce pode ser dimensionado pela criação do Comitê
. ralm orais eputa d B . H'd 'f' d R' D T t d '

d J . M' . M t' t d d' I" - d a aCla I rogra Ica o 10 oce. ra a-se e um or-o ose UCIO on elro, a en en o a so ICltaçao e - I' . . .
V E t P 'd-' d' C . - M' d gao gestor das po ItlcaS de investimentos a serem

. xa., es a re~1 encla pe e a omlssao Ist~ e efetuados em benefício do meio ambiente e do de-
Orçamento que libere os Deputados por apenas cinco I' t t t' I d .-. . . . senvo vlmen o sus en ave a reglao.
minutos para que venham ao plenarlo completar o nu- . _ . . ..
mero exigido para aprovação dessa matéria. O Comlte. ~a BaCia do RIO Doce, vai funclo~ar

A't r"t V E D t d como uma especle de parlamento das aguas, reunln-
~r?vel o para .s.? ICI ?r a '. x~: e ao epu a o do representantes dos poderes públicos e da socie-

Cabo Julio que se dirijam a Comlssao e apelem aos d d "1' I . d t'b . d' h b'
companheiros que venham ao plenário. a e. ~IVI , InC .u~lve as ri os In Igenas qu~ .a Itam

S- 21 h ,. 21 h P a reglao e resistiram ao processo de extermlnlO ocor-
ao , e ~sper~remo~ ate as 15m. or- rido ao longo da colonização brasileira.

tanto, teremos mais qUinze minutos para completar- . . . _ , .
mos a votação. Tempo suficiente para que V.Exas. O fun~lonamento efetiVO do Comlte, sem dUVida
possam apelar aos companheiros da Comissão de algu~, vai representar,wande passo para a tra~sf?r-
Orçamento a virem ao plenário votar matéria de inte- maçao do qua?ro dramatlco atual. S0r.n~nte a açao In-
resse das mulheres policiais. te.grada dos ~Iversos segmentos. sO~lals pod~ salvar

O SR. JOÃO MAGNO _ Sr. Presidente, peço a RIO Doce, deixando de lado partldarlsmos e Interes-
palavra pela ordem. ses menores.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem . Com, respeito, consciênci~ política e c~dadania
V.Exa. a palavra. se~a P,osslvel re~gata: !od8: a.rlqu:za de ~IO Doce,

O SR. JOÃO MAGNO (PT _ MG. Pela ordem. cUjas ag~as serVIram a Interl<:>rlzaçao ~o Pals.e torna-
S . - d d) S P 'd t S S ram-se slmbolo do desrespeito ao meio ambiente no

em revlsao o,o~a or. - r.. resl en e, raso e rs. século passado.
Deputados, na ultima sexta-feira, 13 de dezembro, co- , ,. ,
memorou-se os 501 anos de descobrimento do Rio Como ha 500 anos, nas aguas do RIO Doce esta
Doce, que corta o leste de Minas Gerais até o Espírito depositada a esperança de ressurgimento do Brasil
Santo. Desde a chegada dos portugueses, Rio Doce que queremos.
foi uma das mais importantes referências no proces- Para dar exemplo mais significativo de cuidado
so de exploração da região. Mas, com os anos, as com a Bacia do Rio Doce, podemos anunciar que
águas e as margens do rio receberam todo tipo de existe no Brasil uma das cidades mais avançadas em
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termos de tratamento de esgoto completo: Ipatinga, apenas o Deputado Geddel Vieira Lima não havia vo-
que se situa na posição média do Rio Doce, no Vale tado, e S.Exa. está a caminho.
do Aço, com 230 mil habitantes, com todo o sistema O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
de esgotamento sanitário industrial já em condições palavra pela ordem.
de evitar qualquer tipo de lançamento de esgoto, resí- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
duo sólido ou resíduos industriais. V.Exa. a palavra.

Portanto, é uma vantagem a cidade de Ipatinga O SR. CABO JÚLIO (PST - MG. Pela ordem.
apresentar ao Brasil índice de 100% de esgoto trata- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamentável
do - é um exemplo para Rio Doce. e infelizmente - já viramos esta Casa de cabeça para

A criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do baixo -, tenho de admitir que não vamos conseguir
Rio Doce, no Vale do Rio Doce, é para nós o símbolo os doze Deputados para completar o quorum. Lamen-
de que vamos, com certeza, resgatar inteiramente as tável e infelizmente, rep~o. As policiais militares estão

lá fora chorando. Dois anos de trabalho fazendocondições sanitárias e de sobrevivência desse queri-
do rio. lobby, de gabinete em gabinete, de Liderança em li-

derança, e ver esse sonho frustrado.
Era o que tinha a dizer. Agradecemos a V.Exa. a paciência e o empe-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - O Depu- nho. Temos de admitir que, por muito pouco, não va-

tado Nilton Capixaba está votando neste momento. mos chegar lá.
Temos ainda dez minutos para encerrar a votação. Fica a palavra de decepção da parte dessas
Faltam apenas doze Parlamentares. É uma pena! moças neste último dia de luta. Teremos que começar

Queremos registrar o esforço de várias Lideran- quase tudo de novo. São cerca de 50 mil mulheres no
ças para aprovar essa matéria. Lamentavelmente, País que seriam beneficiadas com esse projeto de lei
amanhã, será o dia de diplomação de vários Parla- complementar e que devem estar agora chorando e
mentares, razão pela qual S.Exas. se deslocaram dizendo que nadaram, nadaram e morreram na praia.
mais cedo para os seus Estados. Mas é matéria de Lamentamos pelos Deputados que se encon-
consenso. Tenho certeza de que, no próximo ano, tram na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
esta Casa irá aprová-Ia. blicos e Fiscalização e não quiseram votar, Sr. Presi-

O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a dente; passaram pelas moças e, quando elas pediram
seu voto, afirmaram que já haviam votado, e isso não

palavra pela ordem. havia acontecido. Seria possível que viessem até aqui
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem votar rapidamente, não o fizeram porque não quise-

V.Exa. a palavra. ramo Poderiam até vir e votar contra, mas que estives-
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem. sem aqui.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou espe- Fica registrada minha palavra de decepção.
rando que o quorum para votação dessa matérias, Digo isso do fundo do meu coração, Deputado Ino-
que é consenso de todas as bancadas, se complete, a cêncio Oliveira, porque elas fazem parte da minha
fim de que possamos votar outros projetos constan- classe. Já tive policiais femininas como minhas patru-
tes da pauta, cuja votação é simbólica. Mas, infeliz- Iheiras e sei como isso seria importante para elas.
mente, acredito que não se completará o quorum de Chegaremos a 250 votantes, pois há mais quatro ou
257 votos. cinco Deputados chegando, mas isso acontece de

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Faltam meia em meia hora. Por mim, ficaria aqui a noite toda
três itens para serem votados. A sessão deve cair, ou o mês inteiro. Infelizmente, Sr. Presidente, somos
mas, no entendimento, poderemos convocar outra obrigados a entender que faltará mu~o pouco.
sessão extraordinária para votá-los. Muito obrigado aos 245 Deputados que

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. votaram, àqueles que atenderam ao apelo, alguns até
Presidente, peço a palavra pela ordem. saindo de suas casas, outros das Lideranças e da

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
V.Exa. a palavra. Fiscalização. Em nome de nossas colegas, muito

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB - PE. obrigado. Lamentavelmente, nadamos, nadamos e
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, morremos na praia.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, só discordante, considera-se que houve unanimidade
peço a palavra pela ordem. e, então, praticamente, resolve-se o problema.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem Sr. Presidente, era esta proposta que gostaria
VExa. a palavra. de fazer para podemos salvar esse projeto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela Muito obrigado.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi-
minhas e do Partido da Frente Liberal as palavras do dência vê na proposta do Deputado Inocêncio Olivei-
nobre Deputado Cabo Júlio. É lamentável que, logo ra a vontade da Casa em aprovar a matéria, mas, la-
após a votação de 350 Srs. Deputados, quando se vo- mentavelmente, não pode concordar. O quorum exigi-
tou a Taxa de Iluminação Pública, não cheguemos ao do são 257 Parlamentares.
quorum qualificado de 257 Deputados para aprovar Da mesma forma, Deputado Cabo Júlio, diria a
tão importante matéria e, assim, fazer justiça às poli- V.Exa., que é um verdadeiro soldado, com toda since-
ciais militares do País. ridade, que sinto o mesmo que VExa. e os compa-

Sr. Presidente, apelo a V.Exa. no sentido de que nheiros que fi?':lram até este momento para tentar
não abra o painel, porque ternos esperanças de poder a~rovar a maten':l: lamentave.lme~te, tenho que cum-
fazer um entendimento. No cargo de Presidente da pnr o nosso ,Regimento, preclsanamos de 257 Parla-
Casa e como Líder do Partido da Frente Liberal nes- mentares, so temos 245.
ses oito anos, vi acordos ocorrerem. Enquanto ne- Pedimos a compreensão das nossas bravas
nhum Parlamentar protestar, pode-se fazer votação companheiras soldadas, porque não podemos fazer
simbólica, sobretudo quando a matéria não foi derro- esse entendimento. Amanhã, essa matéria não teria
tada por falta de votos, mas de número. nenhuma validade e seria facilmente derrubada no

Quero justificar à opinião pública que acompa- Supremo_Tribunal rederal. •.. .
nha a TV Câmara que isso ocorreu porque hoje está Entao, peço a.o?eputado Inocenclo Oliveira que
havendo diplomação em muitos Estados. Os Deputa- compreenda a poslçao da Mesa.
dos Severino Cavalcanti, José Múcio Monteiro, tantos O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr.
outros e eu não fomos ontem à nossa diplomação em Presidente, peço a palavra pela ordem.
razão de votações importantes nesta Casa, mas al- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pois
guns Parlamentares fazem questão de estar presen- não, nobre 10 Secretário.
tes a sua diplomação. Pode-se observar que há pou- O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr.
cos companheiros de quase todos os Estados. Por Presidente, farei um apelo a VExa.
exemp~o, o único com~anheiro do Ceará presente O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Se pu-
agora e o Deputado Anlbal Gomes. der, atenderei VExa. como Presidente do Sindicato.

Sr. Presidente, foram dois anos d.e luta,para se O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
c~egar a um acordo com todos os partidos; e lamen- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Que esta ma-
tahvelfque ~heglu,emos

l
a este rnom

d
ento sdem um desfe- téria tenha prioridade e seja colocada em votação na

c o avorave aque as merece oras a aprovação .. - I -
desse projeto. pnmelra sessao em qua quer convocaçao.

Sabemos que o projeto não pode ser arquivado O ~R: PRESIDENTE (Efraim Morais) - Não há a
porque tem prazo até o dia 31. Ele só poderia ser ar~ me~or duvida. A Mesa e o P!esidente se comprome-
quivado se abrisse o painel. Aí, sim, se consubstanci- tem. em qualquer convocaçao que por acaso venha
aria a falta de número necessário. Mas se V. Exa. dei- acontecer, esta matéria será votada por esta Casa.
xar o painel fechado, sem saber o voto dos Parlamen- Não tenham a menor dúvida, esse compromisso po-
tares, uma vez que o quorum caiu por insuficiência de demos assumir.
número, então, o projeto continua tramitando normal- Mais três companheiros acabam de chegar.
mente. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

Quero fazer um apelo à Casa para que, ama- peço a palavra pela ordem.
nhã, possamos votar essa matéria, uma vez que hou- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
ve um acordo de todos os partidos. Quando não há VExa. a palavra.
um Parlamentar que divirja - e já se fez isso nesta O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
Casa -, quando não há divergência, consulta-se to- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dos os Parlamentares presentes, e, se não houver um como Líder do Partido da Frente Liberal e como al-



O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
Presidência vai anunciar o resultado:

Como se trata de projeto de lei complementar,
precisamos de 257 votos favoráveis, e sabemos que
existem Parlamentares que votaram contra.

Esse é o esclarecimento que quero fazer para
as nossas policiais.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero dizer, como alguém que conhece alguma co
isa deste Regimento, que não se considera votada
a matéria se o painel não for aberto. Se abrir, signi
fica que a matéria já foi votada. E também não se
pôde abrir o painel porque o quorum não foi atingi
do.

Brasília, 18 de dezembro de 2002

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Projeto de Lei n° 4.415, da Deputada Kátia Abreu,
vem resolver um problema de débito previdenciário.

Peço a VExa. que, na primeira oportunidade,
havendo sessão, amanhã, coloque prioritariamente
esse item na pauta.
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g~ém qu~ já ocupou ? cargo ~e 1° Secretári~, 1° O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre
Vlce-Preslde~te e Pr:sldente, sei que VExa. esta co- Deputado, a Presidência da Casa continua no raciocí-
be~o de ra~oes e n~.? pode atropel~r o Regimento, nio de que, havendo entendimento das Lideranças,
pOIS VExa. e o guardlao do mesmo. Fizemos um ape- t t" N- h' h bl
lo no sentido de encontrarmos um caminho mas con- vo aremos a ma ena. ao a nen um pro ema. Mas,
cordo totalmente com a decisão de V.Exa. ' lament~~elm~nte, há somente 250 Parlamentares e o

Como Líder do seu partido, que tem orgulho de tempo Ja esta esgotad? .
tê-lo na Presidência neste momento, seria eu o me- O SR. CABO JULIO - Sr. Presidente, peço a
nos indicado para querer que VExa. ferisse o Regi- palavra pela ordem.
mento Interno, que rege os nossos trabalhos. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

VExa. está de parabéns, mais uma vez, pela VExa. a palavra.
grandeza como se conduz na Presidência da Casa e, O SR. CABO JÚLIO (PST - MG. Pela ordem.
sobretudo, porque fez todo o possível para que essa Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero expli-
matéria fosse votada. car às policiais, que não conhecem o Regimento, que

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Antes de o projeto não foi rejeitado. Da forma como está, sem
dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá atingir o quorum qualificado, é considerado que ele
conhecimento do seguinte não foi votado. Como esse projeto veio do Senado, na

Of. n° 645/2002-CN próxima sessão, seja amanhã, em janeiro, em feverei
ro, ele continua como está e, ainda mais, com regime
de urgência.

Sr. Presidente, se abríssemos o placar eletrôni
co com o quorum de 257 Parlamentares e houvesse
um voto contrário, correríamos o risco de que o proje
to fosse rejeitado. Aí, poderíamos desistir. Então, é
melhor parar como está. E nesse sentido apelo a
VExa. que encerre a sessão. É melhor do que abrir
mos o placar com o quorum de 257 Deputados, por
que se houver um voto contra, o projeto estará rejeita
do.

Senhor Presidente,
Comunico a V.Exa. e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que esta Presidência, nos
termos do disposto no § 3° do art. 60 da Constituição
Federal, combinado com o art. 85 do Regimento Co
mum, convoca sessão solene do Congresso Nacio
nal, a realizar-se amanhã, quinta-feira, após o térmi
no das sessões do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, no plenário do Senado Federal, destina
da à promulgação da Emenda Constitucional n° 39,
de 2002, oriunda da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 3, de 2002, que 'Acrescenta o art. 149-A à
Constituição Federal' (institui contribuição para o cus
teio do serviço de iluminação pública no Distrito Fede
ral e Municípios).

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Exa.
protestos de apreço e consideração.

Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.
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Orientação

Não Houve Quorum, Fica, Portanto, Adiada a
Votação da Matéria (Projeto de Lei Complementar
n° 275, de 2001).

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP N° 275/2001 - PROJETO

Início Votação: 18/12/200219:39
Fim Votação: 18/12/2002 21 :25
Presidiram a Votação: Efraim Morais -18:10

Resultado da Votação

Sim 247
Não 1
Abstenção 2
Total da Votação 250

Sim:
Não:
Abstenções:
Total:

VOTARAM

247
01
02

250

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Socorro Gomes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Pará: 12

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 6

PFL-Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT -Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT/PPS - Sim
PUPSL- Sim
PSB/PCDOB - Sim
PST -Sim
Art. 17 1
Total Quorum 251

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS Sim
Alceste Almeida PL PUPSL Sim
Almir Sá PPB Sim
Total Roraima: 3

AMAPÁ

Badu Picanço PL PUPSL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Total Amapá: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Sim
Eurípedes Miranda PDT PDT/PPS Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PL PUPSL Sim
Total Rondonia : 4

ACRE

Clóvis Queiroz PFL Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PTB Sim
Total Acre: 5

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 4

MARANHÃO
Costa Ferreira PFL Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
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João Castelo PSDB Sim
Neiva Moreira PDT PDT/PPS Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Total Ceará: 1

PIAuí

Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Guilherme Melo PPB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Roberto John PT Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim
Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Carlos Alberto Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Armando Abílio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Efraim Morais PFL Art. 17
Total Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PSDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PSDB Sim

Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Total Pernambuco: 18

ALAGOAS

Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
Total Alagoas: 6

SERGIPE

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 2

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Total Bahia: 22

MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim

._----------_._--_._-- ._------
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Cabo Júlio PST Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim
Mário de Oliveira PST Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgílio Guimarães PT Abstenção
Total Minas Gerais: 30

EspíRITO SANTO

João Coser PT Sim
Max Mauro PTB Sim
Total Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PPB Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Santana PT Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Roberto Jefferson PTB Sim

Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim
Total Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Abstenção
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
José de Abreu PTN Sim
José Genoíno PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Robson TLma PFL Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Zé índio PMDB Sim
Total São Paulo: 26

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Total Distrito Federal: 4
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GOIÁS

Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Sim
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PL PUPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim
Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Sim
João Grandão PT Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PPB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Alex Canziani PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Odílio Balbinotti PSDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Total Paraná: 14

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Gervásio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Total Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Beto Albuquerque PSB PSB/PCDOB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Fetter Junior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Osmar Terra PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Total Rio Grande do Sul: 12

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
Comunico que a ata desta sessão irá à publicidade.
Se algum Sr. Parlamentar tiver alguma retificação a
fazer, queira encaminhá-Ia à Mesa.

V - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Total de Pará 2

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Total de Amazonas 1

MARANHÃO

Francisco Coelho PFL
João Castelo PSDB
Total de Maranhão 2

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
João Colaço PSDB
Joel De Hollanda PFL
Total de Pernambuco 3
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BAHIA

Jaime Fernandes PFL
José Lourenço PMDB
Total de Bahia 2

MINAS GERAIS

Fernando Diniz PMDB
Saulo Coelho PSDB
Total de Minas Gerais 2

SÃO PAULO

Paulo Lima PMDB
Total de São Paulo 1

GOIÁS

Nair Xavier Lobo PMDB
Total de Goiás 1

MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian PPB
Total de Mato Grosso Do Sul 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima 1

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Evandro Milhomen PSBPSB/PCDOB
Total de Amapá 2

PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL
Nilson Pinto PSDB
Renildo Leal PTB
Vic Pires Franco PFL
Total de PARÁ 4
AMAZONAS
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
Total de Amazonas 2

RONOONIA

Marinha Raupp PMDB
Sérgio Carvalho PSDB
Total de Rondonia 2

ACRE

João Tota PPB

José Aleksandro PSLPUPSL
Total de Acre 2

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB
Paulo Mourão PSDB
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Eliseu Moura PPB
José Antonio Almeida PSBPSB/PCDOB
Mauro Fecury PFL
Paulo Marinho PFL
Remi Trinta PLPUPSL
Total de Maranhão 6

CEARÁ

Ariosto Holanda PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Léo Alcântara PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSBPSB/PCDOB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará 10

PIAuí

B. Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Total de Piauí 2

PARAíBA

Wilson Braga PFL
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSLPUPSL
Total de Pernambuco 2

ALAGOAS
José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
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José Teles PSOB
Tânia Soares PCdoBPSB/PCOOB
Total de Sergipe 4

BAHIA

Eraldo Tinoco PFL
Gerson Gabrielli PFL
João Carlos Bacelar PFL
Luiz Moreira PFL
Roland Lavigne PMOB
Yvonilton Gonçalves PFL
Total de Bahia 6

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Oanilo de Castro PSOB
Glycon Terra Pinto PMOB
Hélio Costa PMOB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Maria Lúcia PMOB
Total de Minas Gerais 6

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSOB
José Carlos Elias PTB

Magno Malta PLPUPSL

Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMOB
Total de Espírito Santo 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSBPSB/PCOOB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Oino Fernandes PPB
Eber Silva PST
lédio Rosa PFL
João Mendes PFL

José Carlos Coutinho PFL

José Egydio PFL
Márcio Fortes PSOB
Mattos Nascimento PST
Miriam Reid PSBPSB/PCOOB
Rubem Medina PFL
Total de Rio De Janeiro 12

SÃO PAULO

Aloizio Mercadante PT
Antonio Kandir PSOB
Arnaldo Faria de Sá PTB

Chico Sardelli PFL
Oelfim Netto PPB
Gilberto Kassab PFL
José Aníbal PSOB
Lamartine Posella PMOB
Marcos Cintra PFL
Sampaio Oória PSOB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSOB
Zulaiê Cobra PSOB
Total de São Paulo 13

DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce PPB
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Pedro Canedo PSOB
Total de Goiás 1

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Total de Mato Grosso Do Sul1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Flávio Arns PT
Gustavo Fruet PMOB
Oliveira Filho PLPUPSL
Padre Roque PT
Total de Paraná 5

SANTA CATARINA
Edinho Bez PMOB
João Pizzolatti PPB
Total de Santa Catarina 2

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMOB
Enio Bacci POTPOT/PPS
Fioravante PT
Germano Rigotto PMOB
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Nelson Proença PPSPOT/PPS
Pompeo de Mattos POTPOT/PPS
Total de Rio Grande do Sul 7

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está
encerrada a sessão

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 22
minutos.)



prazer.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Deputado, VExa.
praticamente me traz à colação não apenas por ter citado
meu nome, mas também por ter mencionado o nome
dessa extraordinária figura de homem público que foi o
ex-Senador Henrique de La Rocque, integrante, como
eu, da Mesa Diretora do Senado presidida pelo estadista
Petrônio Portella. Em todas as oportunidades de deci
sões do nosso colegiado, quer na Mesa Diretora, quer no
plenário do Senado Federal com seus 81 integrantes,
sempre se ouvia com o maior respeito a palavra do Se
nador maranhense Henrique de La Rocque, um homem
lúcido, clarividente, com longa experiência na vida públi
ca, que chegou a exercer a presidência de autarquias fe
derais e que se projetou não apenas no Maranhão, mas
no País como um todo como homem público verdadeira-

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna na tarde de hoje, nesta fase em que é maior o
tempo disponível para a comunicação dos Deputados,
para formular meu pronunciamento de despedida desta
Casa, uma vez que não fui candidato à reeleição e, por
tanto, não estarei aqui na próxima Legislatura.

Esta foi minha primeira experiência como Parla
mentar. Antes, não fora eu Vereador nem Deputado
Estadual. Aliás, meu primeiro mandato eletivo é o que
ora exerço. Foi uma experiência gratificante, e eu não
poderia deixar de registrar, neste término de manda
to, meu discurso de despedida.

Quero iniciar mencionando o nome de um
ex-Deputado do meu Estado, que conheci quando ga
roto. Era meu parente e hospedava-se na casa de mi
nha avó, quando não tinha residência em São Luís.
Era Deputado em tempo integral. Seu exemplo, tentei
levar em conta no exercício do mandato de Deputado
Federal. O Deputado Mauro Benevides conheceu-o bem.
Refiro-me a Henrique de La Rocque Almeida, advogado,
jornalista, ex-Deputado Federal e ex-Senador da Repú
blica, que honrou o Estado do Maranhão nesta Casa e
cuja característica era a conciliação, o trato respeitoso.

O Sr. Mauro Benevides - Concede-me VExa.
um aparte?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Com
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. mente inatacável. Tive o privilégio, como teve a família de
DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA VExa. e o nobre colega também, de conviver com Henri-
NO PERíODO DESTINADO AO GRANDE que de La Rocque, figura admirável. Um jornalista que, à
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA época, trabalhava no Comitê de Imprensa do Senado
DA CAMARA DOS DEPUTADOS N° 231, chegou a cognominar Henrique de La Roque de "o me-
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE Ihor homem do mundo". Ele extravasava tanta bondade
2002 - RETIRADO PELO ORADOR PARA que se transformou em figura símbolo da atenção, da
REVISÃO: consideração e da estima de todos os seus amigos. Dizia

V Exa. que estava no seu primeiro mandato; eu, se utili
zasse a expressão acadêmica, diria que, por estes qua
tro anos em que esteve aqui conosco, V.Exa. já poderia
ser galardoado com o título de doutor honoris causa na
área parlamentar, tão grande a colaboração que prestou
à vida pública brasileira. É uma pena que este Parlamen
to deixe de contar com a colaboração de V.Exa., homem
público de extraordinária visão, advogado de banca mo
vimentada em São Luís e de grande prestígio nos Tribu
nais Superiores, pelo seu talento, experiência e argúcia.
Nos próximos quatro anos, a Câmara dos Deputados vai
ficar privada de sua colaboração, mas tenho absoluta
certeza de que a vida pública do nosso País haverá de
continuar contando com sua cooperação num posto de
evidência que lhe permita servir ao Govemo que ajudou
a eleger, o Govemo do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Agradeço a
V.Exa., nobre Deputado Mauro Benevides, o aparte.
VExa. foi muito generoso comigo e evocou de manei
ra perfeita aquele que homenageei no início do meu
pronunciamento.

Henrique de La Roque Almeida, que, como
VExa. mesmo disse, foi cognominado "o melhor ho
mem do mundo", soube fazer política sem criar inimi
gos. Esse é um exemplo a ser seguido. Procurei
fazê-lo, embora não tenha a veleidade de alcançá-lo.

Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado
Givaldo Carimbão.

O Sr. Givaldo Carimbão - Sr. Deputado José
Antonio Almeida, 25 minutos é muito pouco tempo para
o pronunciamento de V.Exa., ainda mais quando é
aparteado por vários amigos. Perde este Parlamento
uma figura respeitada, que dignificou a Casa, mas isso
acontece em função de causa nobre. VExa. teve a dig
nidade de emprestar seu nome para uma grande causa.
Rendo-lhe minhas homenagens pela atitude que tomou
- e muito poucos homens públicos teriam a coragem de
imitá-lo. VExa., que não mediu esforços para ser candi
dato a Vice-Presidente da República na chapa do com
panheiro Anthony Garotinho, deixará saudades em to
dos nós, mas, certamente, continuará comungando dos
ideais de João Mangabeira, do companheiro e agora
Deputado Miguel Arraes, do companheiro Antony Garo
tinho e do Partido Socialista Brasileiro. VExa. será sem-
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pre lembrado e respeitado por todos nós, na Câmara
dos Deputados.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Muito obri
gado, nobre Deputado Givaldo Carimbão.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Beto
Albuquerque.

O Sr. Beto Albuquerque - Estimado Deputado
José Antonio Almeida, não poderia deixar de registrar,
em nome do PSB gaúcho, que represento nesta Casa, e
também na condição de ~ Vice-Presidente Nacional do
Partido Socialista Brasileiro, o apreço, a consideração e o
respeito que nós, integrantes do PSB, temos por VExa.
Na Câmara dos Deputados, além de representar com
dignidade e bravura os interesses do seu Estado, o Ma
ranhão' VExa. sempre esteve ao lado do seu partido, fiel
às suas convicções. Homem aberto ao diálogo, constru
tor de soluções para os problemas, Líder que muito nos
orgulha, VExa. não se furtou, mesmo com sua reeleição
absolutamente assegurada, a emprestar ao partido sua
representatividade, para compor a chapa do nosso can
didato a Presidente da República, Anthony Garotinho. Te
nho certeza de que o nobre colega está preparado para
tarefas político-partidárias muito maiores, inclusive, que o
mandato de Deputado Federal. Queremos tê-lo por per
to, porque os projetos do nosso partido não se encerram
com o final desta Legislatura. Sua tarefa como socialista
será cotidiana, de transformação e mudança. O PSB na
cional agradece a V.Exa. a dedicação e o conclama a
continuar andando pelo Brasil, visitando o Rio Grande e
todos os Estados da Federação, como já fez tantas ve
zes, para ajudar o partido a consolidar-se nacionalment~.

É uma honra para mim tê-lo como companheiro de parti
do, como foi uma honra conviver com VExa. nesta Casa.
Um grande abraço do povo gaúcho.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Agradeço a
V.Exa. o aparte, Deputado Beto Albuquerque, com
quem sempre mantive fraterna convivência no Parti
do Socialista Brasileiro.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Pedro
Fernandes.

O Sr. Pedro Fernandes- Nobre Deputado José
Antonio, ressalto o respeito e a admiração que nós, os
maranhenses, temos pelo advogado, Deputado e
amigo José Antonio. Parabéns pela sua trajetória polí
tica. A meu ver, ficar sem mandato é questão de tem
po, pois, com certeza, VExa. muito em breve nova
mente representará o Estado do Maranhão politica
mente.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Obrigado,
Deputado Pedro Fernandes.

Ouço, com prazer, o Deputado Moroni Torgan.

O Sr. Moroni Torgan - Deputado José Antonio,
não poderia deixar de fazer coro às palavras proferi
das pelos colegas de seu partido e de outras agremia
ções. Tem sido muito honroso conviver com V.Exa.,
um professor para mim. Ficamos mais próximos du
rante a CPI do Narcotráfico, momento em que pude
acompanhar não apenas a ação, a disposição e a bra
vura de V. Exa., mas também sua postura sempre cor
reta e atenta, para que tudo acontecesse com lisura,
sem nunca desconsiderar um centímetro sequer de
apuração profunda da verdade. Aprendi a admirá-lo,
entre outras coisas - e digo isso como alguém que vai
sentir sua falta nesta Casa. Sei que VExa. vai cumprir
outras missões partidárias e me agrego aos Deputa
dos que me antecederam ao anunciar que a vida polí
tica não pode prescindir de VExa. Quiçá, mais tarde,
esteja mais uma vez conosco em cargos mais altos, o
que nos encheria de orgulho e também constituiria
grande aprendizado. Seu caráter e sua postura parla
mentar representam, para nós, exemplo a ser segui
do.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Obrigado,
Deputado Moroni Torgan. Todos nós também apren
demos com V.Exa. na CPI do Narcotráfico. VExa. teve
exemplar atuação como Relator daquela Comissão.
Algumas vezes corri o risco de ser incompreendido
por querer que as coisas fossem feitas de forma cor
reta. No entanto, a Comissão entendeu meu ponto de
vista e me abriu espaço até não compatível com a
função de suplente que eu lá exercia. E V.Exa. foi deci
sivo nessa questão.

Ouço, com prazer, o Deputado Remi Trinta.
O Sr. Remi Trinta - Deputado José Antonio Alme

ida, é para mim motivo de orgulho sermos conterrâneos.
Entre os sonhos que trouxe do Maranhão, muitos frus
trados, porque, nesta Casa, nem sempre os espaços
podem ser ocupados - a propósito, tenho visto muitos
valores serem aqui sepu"ados -, realizei o de ver um
maranhense, com brilhantismo, perseverança e capaci
dade, ocupar espaços na Câmara dos Deputad~s.

VExa. orgulha os seus companheiros e o Maranhao.
Parabéns, Deputado.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Obrigado,
Deputado Remi Trinta.

Ouço, com prazer, o Deputado Euler Morais.
O Sr. Euler Morais - Nobre Deputado José

Antonio Almeida, faço um aparte ao seu discurso para
dizer da honra, do orgulho, da satisfação que tive em
conviver com V Exa. nestes quase quatro anos. Durante
esse período, pude acompanhar sua trajetória d~

trabalho e de dedicação não só ao seu partido, mas a
causa do povo brasileiro, em especial a dos

-------_..,••......_--_....._._._ ...__...._.._-_._--
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maranhenses. VExa. engrandeceu o PSB ao aceitar e prendimento, em nome da mudança que sonhamos
conduzir de forma brilhante a candidatura à para o Brasil, VExa. fez essa opção. Esta Casa sentirá
Vice-Presidência da República, ao lado de Anthony sua falta. Sei que nem sempre podemos conciliar nos-
Garotinho, o que deu credibilidade e seriedade à chapa. sos interesses. Tenho convicção de que, onde estiver,
Mesmo cumprindo o primeiro mandato na Câmara dos VExa. estará fazendo política com P maiúsculo; estará
Deputados, VExa. atuou com maturidade, competência sonhando com a mudança deste País e dando sua con-
e, acima de tudo, com enorme espírito de amizade e de tribuição, porque isso faz parte de seu caráter e de sua
grandeza. Tenho certeza de que \I.Exa deixa nesta Casa personalidade. O sonho de fazer a transformação deste
profunda marca de amizade, de respeito e de trabalho. País certamente terá em V.Exa. um dos mais impor-
Que Deus o abençoe em sua caminhada na vida pública tantes pilares. Sinto-me gratificado e honrado por ter
e política, a fim de que continue, com integridade e convivido com VExa. nesse período. Parabenizo-o por
honradez, dando sua contribuição a todos nós. Saiba todo o trabalho realizado e pela luta travada. Certamen-
que, em Goiás, VExa. tem um amigo. Muito obrigado. te \I.Exa. seguirá adiante. Conte conosco nessa árdua

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Obrigado, batalha. Que Deus o ajude sempre e o proteja!
Deputado Euler Morais. A amizade é mútua, e tenho O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Muito
certeza de que será duradoura. obrigado, Deputado Paulo Baltazar.

Ouço o Deputado Wanderley Martins, Sr. Presidente, deixo a tribuna desta Casa e
companheiro de partido e da CPI do Narcotráfico. volto para a advocacia, da qual nunca me afastei de

O Sr. Wanderley Martins - Deputado José Anto- fato. Consegui, com muito sacrifício, conciliar o
nio Almeida, não poderia deixar de aparteá-Io, primeiro, exercício da função parlamentar com minha
para dizer exatamente o que já disse o Deputado Moroni profissão. Costumo dizer que estou Deputado, mas
Torgan, ou seja, a felicidade de trabalharmos juntos na sou, na realidade, advogado. São mais de vinte e
CPI do Narcotráfico. Ali pude aprender com VExa. o sig- cinco anos de carreira.
nificado literal de caráter, denodo, trabalho, enfim, zelo Com certeza, procurei, nesta Legislatura que
pela coisa pública e por esta Nação, que atravessa mo- ora se encerra, cumprir meu dever. Em 1994, não fui
mento tão complicado e difícil. Ao desembarcamos na conduzido a esta Casa e fiquei como primeiro suplen-
sua terra, o Maranhão, pude presenciar o carinho e o res- te. Dizia, em campanha eleitoral, que resgataria a fun-
peito com que VExa. é tratado por aquele povo maravi- ção parlamentar do Deputado, então visto como al-
lhoso, sentimentos que retribui ao maranhense. Compa- guém que lutava apenas por interesses paroquiais de
nheiro e amigo José Antonio Almeida, foi um imenso pra- suas bases e sem contribuição a dar. Afirmava eu que
zer ser liderado por VExa. V.Exa. abdicou de um manda- faria boas leis e aperfeiçoaria as já existentes. Se não
to, que seria renovado com extrema facilidade, para con- logrei êxito em 1994, tive-o em 1998, quando me elegi
correr a Vice-Presidente de Anthony Garotinho num pro- Deputado Federal. Tentei cumprir meu papel nesta
jeto maior para o Brasil, o que demonstra seu espírito pú- Casa.
blico, sua vontade de participar das mudanças do País. Destaquei-me, nesta Legislatura, dentre os vinte
Por isso, neste momento, não poderia deixar de parabe- que mais ocuparam a tribuna. Segundo dados desta
nizá-Io. Que Deus o abençoe! Tenho certeza absoluta de douta Casa divulgados em junho deste ano, fui o 14° co-
que estaremos sempre juntos, apesar de eu não ter sido locado em número de pronunciamentos proferidos. Não
feliz nas urnas. O amor que VExa. demonstra à nossa propus ao País muitos projetos de lei. Sempre achei que
Nação faz-me homenageá-lo. não nos faltavam leis. Fiz mais de uma centena de

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Muito emendas a projetos em tramitação nesta Câmara e
obrigado, Deputado Wanderley Martins. posso destacar alguns pontos importantes.

Ouço, com muito prazer, o aparte do 1° Apresentei, Sr. Presidente, destaque para votação
Vice-Líder do PSB, Deputado Paulo Baltazar. em separado ao projeto da atual Lei de Proteção a Teste-

O Sr. Paulo Baltazar - Deputado José Antonio munhas, que continha dispositivo que restringia o seu al-
Almeida, sentimo-nos felizes por ter encontrado nesta cance. Com esse destaque, visei permitir ao Estado in-
Casa pessoa como V.Exa., que detém competência téc- c1usive dar proteção a testemunhas que denunciassem o
nica, saber jurídico - o que todos respeitam - e impor- narcotráfico. Ea CPI do Narcotráfico teve grande atuação
tante marca: com humildade, sabe liderar nossa banca- com relação a esse ponto.
da. Orgulho-me da ousadia que \I.Exa.teveaosecandi- Quero também me referir à Lei n° 9.840, de
datar a Vice-Presidente da República, sabendo que, 1999, que trata da corrupção eleitoral e é resultado de
certamente, seria reeleito Deputado Federal. Com des- projeto de iniciativa popular. Tive oportunidade, como
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especialista em Direito Eleitoral, de contribuir para neiro, disse que o PT se impôs porque não abriu mão
que o projeto se tornasse lei e possibilitasse maior de candidaturas próprias à Presidência da República.
fiscalização do uso abusivo do poder econômico. Faço dois agradecimentos a V.Exa.: primeiro, por abrir

Sr. Presidente, deixo esta tribuna com a mão de reeleição tranqüila para Deputado Federal;
convicção do dever cumprido. Poderia ter sido segundo, pela sua capacidade de aglutinação e de li-
reeleito, pois o meu partido, mesmo não tendo feito derança. V.Exa. muito bem conduziu este Bloco Parla-
coligação no meu Estado, estará trazendo a esta mentar e o defendeu com altivez. O Parlamento co-
Casa um novo Deputado pelo Maranhão. brará de VExa. o seu retorno a uma das Casas do

Ouço, com muito prazer, o Deputado Sérgio Congresso Nacional. Registro minha profunda admi-
Miranda. ração à sua vida política. Muito obrigado.

O Sr. Sérgio Miranda - Nobre Deputado José O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Agradeço
Antonio Almeida, nós, do PCdoB, não nos poderíamos ao Deputado Alexandre Cardoso, que também foi
ausentar no momento em que V.Exa. se despede desta Líder do partido nesta Legislatura. A admiração que
Casa. Falo em meu nome e no do meu partido. Fonna- nos une é mútua, nobre Deputado.
mos o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, com frutífera Ouço, com prazer, o ilustre conterrâneo
atuação política durante este mandato e bastante ali- Deputado Roberto Rocha.
cerça~o em a~ões como a~ de VExa., Deputad~ José O Sr. Roberto Rocha - Deputado José Antonio
AntOniO Almeida. VExa. fOI ~nstrutor de~~. unldad~, Almeida, colega, amigo e conterrâneo, em pouquíssi-
se~pre adotando postura paciente para Viabilizar ~ cn- mas palavras, quero cumprimentá-lo pela extraordi-
açao desse Bl0a:> Parlamentar., ? PCdoB sentiu-se nária figura humana que VExa. é, Parlamentar bri-
honrado sob s~a liderança em vanos ~me~to~ nest~ Ihante, que enriqueceu esta Casa com suas luzes de
~asa, compartilhando dr~mas e questoes pol~~lcas VI- homem do Direito e que deu a todos nós, maranhen-
Vidas no Congresso,Nacl~nal. Espero que a hçao~~ ses, o privilégio de sermos bem representados. Creio
por V~a. neste pen?do sirva de exemplo ~ara a!JrOXI- que o Brasil ganhou com a participação de VExa.
~.a Legislatura. Desejamos m~nter essa artlcu~açao po- nesse processo, e o Maranhão, evidentemente, tam-
IItlca ~~e t~~tos frutos prodUZIU. VExa., conqUistou dos bém. Meus parabéns.
c?rrellglon~nos do PCdoB e do nosso Llder, que r:ne ~e- O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA _ Agradeço
dlu que eu fizesse esta homenagem, grande admlraçao. D t d R b R h' I'd d
Que tudo o que aprendemos com VExa. seja prolonga- ao epu a o o erto oc a, Jove~ I Aerança. o meu

do Rcamos sat'51 'it m st nv'I" N- , Estado, que certamente alcançara voos mais altos. I e os co e a co vencia. ao sera . d 'd
o fim de mandato parlamentar que impedirá a ação polí- aln a em sua VI a. . , .
tica conjunta de VExa. com o meu partido. Muito obriga- Ouço, com prazer, o Deputado Dr. EVllaslo.
do. O Sr. Dr. Evilásio - Deputado José Antonio Almei-

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Agradeço da, nosso sempre Líder, V.Exa. exerceu a Liderança do
ao Deputado Sérgio Miranda o aparte. VExa. é Parla- nosso partido com muita sapiência e responsabilidade,
mentar dos mais conceituados nesta Casa. Para mim, com enorme grau de companheirismo. Foi o grande elo
foi rara a oportunidade conviver com VExa., que, du- em nossa bancada e, com mérito, concorreu ao cargo de
rante três anos foi meu colega na Comissão de Cons- Vice-Presidente da República. VExa. não está dizendo
tituição e Justiça e, apesar de não ser bacharel em Di- "adeus", mas, sim, "até logo", porque nas próximas elei-
reito, como eu, sempre demonstrou raciocínio jurídico ções - se não for conduzido a cargos maiores -, com
perfeito. Aprendi muito com VExa. certeza, voKará a esta Casa, em virtude do reconheci-

Ouço, com muito prazer, o Deputado Alexandre mento de seu trabalho pelo povo do Estado do Maranhão.
Cardoso. Além de seu companheiro de partido e de bancada, sou

O Sr. Alexandre Cardoso _ Nobre Deputado seu amigo e, como tal, deixo registrados os meus agrade-
José Antonio Almeida, falo em nome do Partido Soci- cimentos pela maneira com que VExa. nos tratou e nos
alista Brasileiro. VExa. teria a eleição garantida se ti- acolheu. Fica o registro da nossa saudade, do nosso con-
vesse concorrido a cargo eletivo, mas, em reunião na tentamento pela convivência e do nosso reconhecimento
sala do Presidente do PSB, Dr. Miguel Arraes, V.Exa., pelo frutífero trabalho de V.Exa. em nosso partido.
num ato de grandeza, aceitou concorrer à Vice-Presi- O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Agradeço
dência da República e, com isso, muito ajudou o parti- ao Deputado Dr. Evilásio as palavras.
do. Lembro a VExa. que o Presidente eleito, Luiz Iná- Sr. Presidente, a convite do ex-Governador
cio Lula da Silva, quando esteve na ABI, no Rio de Ja- Anthony Garotinho, engajamo-nos num projeto de



o SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, no encerramento da sessão ordinária de ontem,
quando as luzes se apagavam e já não havia mais
tempo hábil para uma eventual réplica, a que certa
mente tenho direito, o Exmo. Deputado Darci Coelho
ocupou a tribuna desta Casa para defender o indefen
sável e para acusar-me de delitos e condutas que não
cometi, de excessos que não pratiquei e de inverda
des que jamais disse ou subscrevi.

Do direito de resposta, regimentalmente asse
gurado, farei uso oportunamente. Hoje, Sr. Presiden
te, não vou responder a S.Exa., vou apenas corrigi-lo
e, ainda, demonstrar que o seu pronunciamento é um
retrato pronto e acabado do sentimento que predomi
na nas relações entre o Governo do Estado e as vári
as células da organização criminosa montada no
Estado do Tocantins.

A fala do Sr. Darci Coelho sintetiza de forma clara
e precisa - até entendo, Sr. Presidente, que se S.Exa.
tivesse buscado essa clareza, com certeza não o
conseguiria - como os detentores do poder no meu
Estado perderam completamente a noção de
discernimento entre o que é interesse público e o que é
interesse particular, pessoal; a diferença entre o que é
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mudança social. O Presidente eleito, Luiz Inácio Lula adminis!ração pública e. defesa ?a legalidade e o qu~

da Silva, ao receber nosso apoio no segundo turno, é relaçao de compadno e amizade fraternal e ate
em ato realizado pelo Partido Socialista Brasileiro na familiar.
Associação Brasileira de Imprensa, ressaltou que o O Deputado Darci Coelho esqueceu as lições-
PSB passava a ser naquele momento referência naci- ou quem sabe jamais as aprendeu quando foi Promo-
onal e que nossa campanha se situara no campo de- tor de Justiça, Juiz de Direito e quando exerceu os
mocrático, colocando cada assunto em seu devido lu- cargos de Procurador da República e Procurador da
gar. Certamente, essa campanha foi decisiva para o Justiça Eleitoral -, ensinamentos simples, matérias
resultado final da eleição. fundamentais que um homem como ele deveria saber

Agradeço a todos os Deputados que me aparte- de cor e salteado, de trás para frente e até de olhos fe-
aram as palavras e, a todos os integrantes desta chados; ou mesmo de olhos vedados, a mando de
Casa, o apoio que tenho recebido. Acreditava que seu rei e senhor, Siqueira Campos. S.Exa. não sabe e
cumpriria o dever parlamentar, mas não imaginava ter parece-me, agora, que nunca soube e, na certa, nun-
tal receptividade no primeiro mandato. Espero que o ca mais saberá, porque aposentou-se precocemente
destino me dê a oportunidade de voltar a esta Casa e precocemente abandonou os caminhos da lei, da
em outras ocasiões, pois doravante não estarei no ordem e da justiça.
exercício de um mandato, mas cumprindo a tarefa de Sr. Presidente, meus caros Parlamentares, mi-
homem público. nhas senhoras e meus senhores, membros do Con-

Muito obrigado, Sr. Presidente. gresso que me privilegiam com suas presenças, ami-

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. gos e amigas da Rádio Câmara e da TV Câmara que
DEPUTADO FREIRE JÚNIOR NO PERíODO nos brindam com sua audiência neste momento, falei,
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE ontem e em outras oportunidades, desta tribuna, so-
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA bre as diversas irregularidades e ilegalidades que es-
DOS DEPUTADOS N° 212, REALIZADA EM tão sendo cometidas no Tocantins. O Deputado Darci
22 DE NOVEMBRO DE 2002 - RETIRADO Coelho, em vez de ocupar a tribuna para rebater, con-
PELO ORADOR PARA REVISÃO: testar, desmentir e desdizer o que eu tenho dito, ocu

pou-a, ontem, para dizer que eu estava sendo irres
ponsável e inconseqüente em vários e repetidos dis
cursos que fiz, nos últimos dias, com denúncias e
acusações aos Srs. Brito Miranda e Siqueira Campos,
Governador do Estado do Tocantins.

E disse mais o Deputado Darci Coelho: que eu
não deveria dizer o que disse, registrar o que registrei,
porque o Sr. Secretário Brito Miranda e o seu filho
Marcelo estão ligados a mim e a meu pai, o ex-Depu
tado José Freire, por laços de amizade e de compa
drio que se formaram ao longo dos anos. Quanto aos
laços de amizade e de compadrio eu os reconheço e
nunca o escondi. Tocantins e Goiás sabem disso mui
to bem. Eles se formaram, sim, e até se fortaleceram
quando e enquanto Brito Miranda era companheiro
político de meu pai e seu filho Marcelo freqüentava a
nossa casa e compartilhava os nossos sonhos de cri
ar um Tocantins livre, soberano, justo, democrático,
ético; um Tocantins que servisse a todos, e não ape
nas a alguns poucos e raros privilegiados que trans
formaram o Estado numa "casa de mãe Joana" - dói
falar, mas é verdade.

Não mudei, Sr. Presidente, nem meu pai mudou.
Nenhum de nós trocou os ideais, os sonhos que sempre
tivemos em favor do Tocantins, por cargos, poder e até
mesmo dinheiro. Mudou o Sr. Brito Miranda e,
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conseqüenter:nente, mu?ou s~u f~lho Marcelo. Ambos da minha formação fazer qualquer acusação que não
eram combatidos por nos; pai e filho acusavam-se de esteja absolutamente comprovada e documentada.
denegrir a imagem do Tocantins e de atrasar o _'.
desenvolvimento do nosso Estad I't' E todas as acusaçoes que fiz durante esses tres

o com po I Icas h f d 'I . d' d
fisiológicas, ações demagógicas do Sr. Siqueira anos e as qu~ven o azen o nos u tlmos las o. m~u
Campos, que governa o meu Estado há oito anos e ma~d~do estao documentadas e e.ncontram-se a dls-
destrói as riquezas e as potencialidades da nossa terra. poslçao desta Casa. Se o Sr. DarcI Coelho desse um

AI ' d t do' S P 'd t pouquinho de atenção às palavras que proferi, sabe-em e u ISSO, r. resl en e somente posso. d" f - _ .. '. na que as enuncias que aço nao sao minhas, mas
entender e tentar explicar a conduta e a atitude do Sr. d M' . t" P 'bl' Fed I S- f t d I. " ,o InlS eno u ICO era. ao ruto o as eas
Bnto Miranda como alguem que tem dupla personallda- dI' . - r d .' ,
de. Essa seria a raiz do comportamento, o que nos leva ~ .on~~ Inv~s~lgaçao rea Iza a conJuntamente pelo
a constatar o sintoma de frieza afetiva, que se caracteri- Mlnlsteno Pubhco_Federal.e pela Policia F~eral, qu~
za pela simples substituição das relações fraternais e gra~p~o~ ~ravaçoes telefonlcas com a devida auton-
familiares em favor de ganhos materiais e financeiros, zaçao JudiCial.
de bens e de poder. E isso vem demonstrar forte distúr- Sr. Presidente, tenho em mãos algumas peças pro-
bio de caráter. Daí o rompimento e, portanto, o enfra- duzidas pelo Ministério Público Federal no Estado do To-
quecimento dos laços de amizade e de compadrio que cantins. Numa delas, o Ministério Público Federal denun-
a mim e a meu pai, o ex-Deputado José Freire, ligavam cia o Sr. José Edmar Brito Miranda. Em outra, o Ministério
Brito Miranda e seu filho Marcelo Miranda. Não podía- Público Federal propõe uma busca e apreensão na resi-
mos, não podemos - eu e papai - nem deveríamos trair dência do Sr. José Edmar Brito Miranda. Em outra, ainda,
a nós mesmos, nem ao povo de nosso Estado. Tampou- o Ministério Público Federal pede a prisão preventiva do
co poderíamos, diante de Deus, aceitar a prática política Sr. José Edmar Brito Miranda.
que ve~ se~do ado~ada. pelo Sr. Go~e~nador,_de q~em Todas as investigações foram conduzidas pelo
o Sr. Brito M1~anda e hOJe o braço direito: E nao o flze- brilhante, eficiente, honrado, competente e sério Pro-
mos, Sr. Presidente, nem ontem, nem hOJe e nunca ha- curador da República no Tocantins Dr. Mário Lúcio
veremos de fazê-lo, nem eu nem meu pai, que está com Avelar '
minha mãe hoje, na Fazenda Sossego, certamente as- . . .
sistindo pela televisão a este pronunciamento. Ha pouco, em aparte ao Deputado Sevenno Caval-

. ,.., canti, referi-me à maneira como ele foi destituído de suas
Sr. Presidente, entendo que e Indlspensavel a f - N- t "t d t- t_. . unçoes. ao en ro no men o a ques ao, pos o que se

correçao que faço ao discurso do Deputado DarCI Co- t ta d d ,- . t d' t'it' - I I t h, ra e eClsao In erna e Ins ulçao pe a qua en o o
elho. Em nenhum momento, em nenhum discurso que . it' - d

. f' t' d 'd d- B' M' maior respe o, mas nao posso concor ar com a exone-
aqUi pro en, a aquel a pessoa o CI a ao nto Iran- - do S M" L' , A I do d . td raçao r, ano UCIO ve ar quan enuncia, a ra-

a. vés de fitas gravadas, a participação direta do Govema-
Tenho-me posicionado frontalmente contrário à dor, de Deputados e de Senadores da base governista

conduta, à desonestidade, à ilegalidade, às fraudes e no uso de recursos do Orçamento da União e a criação
às irregularidades praticadas na Secretaria de de células de uma organização criminosa, que funciona
Infra-Estrutura, durante e até mesmo após a gestão com excelência.
do Sr. Brito Miranda à frente daquela Secretaria,

Sr. Presidente, estou absolutamente à vontade
Quanto às acusações e às denúncias que fiz con- para falar sobre essas denúncias e nominar cada uma

tra o Governador Siqueira Campos e contra o Secretá- delas. Até porque, em algumas fitas, aparece o nome de
rio Brito Miranda, se me ouvissem com um pouco mais

um assessor meu com quem tenho profunda e longa
de atenção, se atinassem um pouco às palavras que

amizade, como tenho também absoluta confiança na
aqui proferi, em vários e repetidos discursos que fiz nos
últimos dias e ao longo dos últimos três anos, em que sua não-participação nesse esquema. Tanto que aqui
pude demonstrar e provar, com representações a que estou a denunciar para que venham a esta tribuna dizer
dei entrada no Ministério Público Federal, no Superior que estou mentindo, que isso é conversa de esquina.
Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas da União, no Quero que venham contestar o que está nos autos do
Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Justiça do pedido de prisão preventiva e de busca e apreensão fei-
Estado e na Corregedoria-Geral da União, de superfatu- to pelo Ministério Público Federal.
ramentos de obras, de pagamentos em duplicidade, de Sr. Presidente, não fui eu quem disse, mas sim o
pagamentos sem nota fiscal, denúncias constatadas e Ministério Público Federal, que, na organização crimi-
provadas, verificariam que não é da minha índole nem nosa instalada no Tocantins - abro aspas:

----_.-'-~.,-----



"Primeiro: o empreiteiro procura o Go
vemador do Estado, Sr. José Wilson Siqueira
Campos, e dá aquela chorada, isto é, o pedi
do para conseguir a obra. Aí então ele, o Go
vemador, manda procurar o Secretário Brito
Miranda, que neste momento acerta o quanti
tativo da propina a ser paga.

Segundo: o Secretário Brito Miranda
manda procurar a Maria Iris Cursim de Oli
veira.

Terceiro: a Maria Iris, por sua vez, en
trega uma planilha com os quantitativos da
obra ao empreiteiro e indica qual é o preço
que vai ser contratado. Aí ela, Maria Iris, en
trega também... "

Pasmem, Srs. e Sras. Parlamentares:

"Brito Miranda - Eu estou com proble
mas. É um bandido que a gente não sabe o
que faz com ele: um tal de Peixinho. Esse
cara me afaga e pelos corredores vive me
xingando. Tem alguma coisa programada
para esse cara?

Vinícius Parizzi - Tem. Já tá inclusive
com dotação da Educação e tô mandando
pra licitação já. Ontem ele esteve comigo
aqui, conversei com ele.

Brito Miranda - Tá esculhambando co
migo aí, essa coisa toda, gratuitamente, fa
lando isso e aquilo outro.

Vinícius Parizzi - Não, eu vou chamar
ele aqui e falar com ele. Pode deixar que eu
vou dar uma dura aqui. Vou inclusive amea
çar de tirar a obra dele se ele ficar falando
besteira.

Brito Miranda - Dizendo que o Brito
Miranda é um vagabundo e não sei o que, e
tal. (Parecendo um menino chorão).

Vinícius Parizzi: Você chama ele e, se
for o caso, não tira a obra, não, nós manda
mos outro ganhar a licitação, outra empresa
ganha.

Brito Miranda: o.k.
Srs. e Sras. Parlamentares, não encerro o

discurso ainda. Lembro agora o depoimento prestado
por Adail Viana Santana à Polícia Federal, no qual ele
conta em detalhes como se fraudavam as licitações
públicas no Tocantins. Membro ativo da organização
criminosa, Adail disse o seguinte:
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"José Edmar Brito Miranda atua de longos anos. O diálogo foi gravado pela Polícia Fede-
modo essencial, pois de sua decisão depen- ral, a pedido do Ministério Público, e diz textualmente:
de a realização dos interesses ilícitos dos
empresários que compõem essa organiza
ção" - fecho aspas.

Também não coube a mim ressaltar, mas sim ao
Ministério Público Federal, que - abro aspas:

"É Brito Miranda quem atua para acomo
dar interesses ilícitos dos políticos e dos lobis
tas que compõem essa organização e os re
cursos federais destinados a obras no Estado
do Tocantins que tramitam pela Secretaria de
Infra-Estrutura do Estado e têm destinação de
cidida por ele" - Brito Miranda -, "em conluio
com empresários, políticos e lobistas, e asse
gurada pelos servidores públicos estaduais e
municipais que, sob suas ordens - ordens de
Brito Miranda -, participam ativamente do es
quema"-fecho aspas.

Também não sou responsável, Sras. e Srs.
Parlamentares, pelas seguintes palavras que estão
nos autos elaborados pelo Ministério Público Federal
- abro aspas:

"Sob seu comando, a licitação pública
realizada para cada obra é uma farsa, é um
simulacro de certame, sob a experiente dire
ção de Brito Miranda, na dúplice condição de
administrador público e integrante da organi
zação criminosa, em conluio com empresári
os, políticos, lobistas e servidores públicos de
menor escalão, que juntos atuaram para con
solidar as fraudes e para apropriarem-se ilici
tamente de recursos públicos, para a inexecu
ção de obras contratadas e para lavar o di
nheiro do qual se apropriaram ilicitamente" 
fecho aspas.

Também não coube a mim, mas sim ao Ministério
Público, através dos seus doutos e responsáveis
procuradores, ressaltar que - abro aspas:

"Mesmo depois de ter-se afastado da
Secretaria de Infra-Estrutura do Tocantins,
no pleito de 2002, Brito Miranda continua no
controle das decisões administrativas da
quele órgão que são de interesse desta or
ganização criminosa".

Também não é de minha responsabilidade o se
guinte diálogo telefônico mantido entre Brito Miranda
e Vinícius Parizzi, Diretor de Obras da Secretaria de
Infra-Estrutura, que ele, Brito Miranda, comandou por



DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO ARTHUR VIRGíLIO NO
PERíODO DESTINADO AO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 224,
REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE
2002 - RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

o SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, fique tranqüilo; serei completamen
te sereno e reverente à autoridade de V.Exa.

O art. 96 do Regimento Interno assegura o direi
to à reclamação quanto à inobservância de expressa
disposição regimental, mas não para o proselitismo
político que, de tão longo, quase se transformou num
Grande Expediente.

Discutiram a economia, impropriedades. Foi dito
que se destruiriam essas impropriedades com ape
nas duas penadas, não mais do que duas.

Sr. Presidente, não se infringe o Regimento
Interno da Casa quando se permite que o debate
prossiga. Várias vezes, aqui mesmo, em temas mo
mentosos, eu, como Líder do Governo, pedi encareci
damente à Mesa - e V.Exa. já presidiu a sessão ou
tras vezes - que estendesse ao máximo o tempo do
orador quando não havia votação, para que pudésse
mos ouvir todos os oposicionistas que quisessem
questionar a minha posição.
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li... os recibos em branco do próprio dos ao financiamento da milionária campanha eleito-
convite, que diz que você está sendo convi- ral no Estado do Tocantins.

dado. Espero que o Ministério da Fazenda e a Receita
Quarto: o empreiteiro vai ao escritório Federal respondam ao meu requerimento no prazo cons-

e prepara a carta-convite com mais duas titucional, como espero também que o Dr. Darci Coelho e
outras empresas. os outros Parlamentares que apóiam o Govemo do To-

Quinto: o processo de licitação é, cantins reavaliem as suas posições, relembrem os ensi-
então, entregue pronto para a Maria lris. namentos que receberam na faculdade e finalmente en-

Sexto: Maria Iris encapa a licitação tendam que o alvo da sua fúria não deveria ser este po-
como se realmente tivesse sido feita na Se- bre Parlamentar em final de mandado, mas os integran-
cretaria. tes do Govemo do Estado que o Sr. Darci apóia, pois foi

esse Governo que, através de práticas de ilegalidades,
Sétimo: o empreiteiro faz a obra ou provocou o Ministério Público Federal, a Polícia Federal,

subcontrata. a Justiça Federal, através de seus membros constitucio-
Oitavo: quem paga a obra é a Secreta- nalmente designados, para acusar o Governo do Estado

ria de Finanças, que depende da autoriza- do Tocantins, particularmente o Govemador Siqueira
ção do Governador do Tocantins, pois todos Campos e, especialmente, o Secretário Brito Miranda, de
os pagamentos passam pelas mãos dele. " crime.

Sr. Presidente, para não dizerem que estou ape- Lamentavelmente, está montada uma
nas relembrando fatos, requentando acusações, in- verdadeira organização criminosa no meu Estado.
formo também a esta Casa que as denúncias que fiz, Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento,
em conjunto com o Deputado Paulo Mourão, à Procu- agradecendo a V.Exa. a compreensão.
radoria Parlamentar da Câmara, levantando suspei
tas de abuso de poder econômico na recente eleição
realizada no Tocantins, começam a ser apuradas e
comprovadas por quem de direito.

Tenho em mãos os autos da Polícia Federal,
onde consta a apreensão dos materiais de propagan
da na sede da Secretaria de Governo do Estado do
Tocantins, e a conseqüente prisão em flagrante de mi
litantes, eleitores, cabos eleitorais vinculados ao Go
vernador eleito daquele Estado e seus correligionári
os. São provas inequívocas e incontestáveis de que a
máquina do Governo estadual funcionou a todo o va
por para eleger Governador o Sr. Marcelo Miranda,
que absolutamente não se preocupou em respeitar as
leis e a ética.

O Brasil entende ser preciso respeitar as leis,
mas, infelizmente, no Tocantins, não se respeita. Mui
tos nem conhecem o que é ética e responsabilidade
no exercício da função pública.

Certifico ainda esta Casa de que enviei requeri
mento de informações ao Ministério da Fazenda e à
Receita Federal sobre contrato de crédito firmado, em
outubro do ano passado, entre o Governo do Tocan
tins e bancos italianos, no valor de 118 milhões de dó
lares. Sr. Presidente, esse contrato destinava-se fun
damentalmente a financiar a importação de bens e ser
viços da Itália para Tocantins. Mas tenho fortes e claros
indícios de que nada disso aconteceu. Se aconteceu, foi
de maneira ilegal e irregular. Tenho fortes razões ainda
para suspeitar de que parte dos recursos foram destina-
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Já que não haverá votação hoje, o debate deve- sato. Mas não farão Governo nenhum se não fizerem
ria ser a cena principal da Casa. No mais, é recomen- as reformas da Previdência, da CLT, a tributária, a po-
dável a todos serenidade, o máximo de tranqüilidade, Iitica, e se não governarem...
porque isso não é nem o começo. Será assim nesta O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, isto
Casa e na outra. Fomos Governo com muito fervor, não é fundamentação para reclamação.
vamos ser oposição combativa, em tempo integral, di- O SR. ARTHUR VIRGíLIO - O ilustre Deputado

normalmente é tão simpático!
uturnamente. Portanto, é bom que a adrenalina seja Sr. Presidente, V.Exa. sairá desta sessão com
dosada em limites aceitáveis, porque zelamos muito a sua autoridade plenamente respeitada por todos
pela saúde dos nossos adversários, que são estima- aqueles que reverenciam esse posto e respeitam a
dos e queridos por nós. Torcemos até, ao contrário do figura íntegra e impoluta de V.Exa.
que eles fizeram, para que realizem um Governo sen-

ATO DO PRESIDENTE

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de
suas atribuições,

RESOLVE

DETERMINAR o uso de chancela eletrônica nos despachos e
documentos de sua autoria e competência abaixo relacionados:

despachos de encaminhamento de proposições e documentos
às Comissões e demais órgãos da Casa;
despachos de publicação e arquivamento;
ofícios comunicando despachos em documentos e
proposições.

A chancela eletrônica só será válida se autenticada mediante
código de segurança. cujo acesso é restrito ao Secretário-Geral aa Mesa.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2002.
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ATO DA PRESIDÊNCIA

Dezembro de 2002

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso de suas atribuições regimentais, tendo
em vista a ocorrência de vaga, nos termos do artigo 238,
inciso li, do Regimento Interno, decorrente da renúncia do
Senhor Deputado AÉCIO NEVES (PSDB/MG),

DECLARA

nos termos do artigo 241, inCISO \, combinado
com artigo 4°, § 7°, do Regimento Interno, efetivado, como
titular do mandato de Deputado Federal, o Senhor SAULO
LEVINDO COELHO (PSDB/MG), a partir de 18 de dezembro
de 2002.

Publique-se e procedam-se aos registros
pertinentes.

Brasília, em 18 de dezembro df/2002.

Deputado EFR M MO 15
Presidente da Câmara dos Deputados

..
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....
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das at.::-ibuições que lhe confere o

ar:tigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 2B

de junho de 199C,

RESOLVE exonerar, ce acordo COM O artigc

35, item I, da Lei nO 8.::"12, de ::':i. de dezembro de 1990,

ALEXANDRE RODRIGUES DE PArvA, ponto na 113.405, ào cargo dp

Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de PeSSOal àc

Câmara dos Deputados, q:.le exerce no G3binete do Líder do

Partiào da Social Democracia Brasileira.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro ae 2002.

~~\~
Presldente l
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere ()

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 23

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item T, da Lei nO 8.1:2, de 11 de dezembro de :990, ANTÔNIO

CARLOS DE SOUSA WAZIR, pont::o na 114.871, do cargo dE!

Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ü9, do Quadro de Pessoai

da Câmara dos Deputados, que exerce Gabinete de Líder de

Partido da Socia~ Democracia Brasileira.

CÂMARA DOS DSPUTADOS, e~ 18 de dezenbro

::AA~'~r~
Presidente ~ (

de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

ar~igo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,
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RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, dê Lei nO 8.112, de 11 de dezerrbro ae 1990, ARISTIDES

JOSÉ VIEIRA, ponte n.o 1~3.326, do cargo de Assistente Técnico

de Gabirete Adjunto R, CN~-11, do Q~ad~o de Pessoal da Cânar~

dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Particc dei

Social Democracia Brasile~ra.

CÂMARA DOS DE:PUTA;)OS, em 18 de dezenbro de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe coni'"ere Co

artigo 1°, item I, alíaea

junho de 1990,

"_ti
C , do 1'::-0 da Mesa na 205, de 28 de

RESOLVE exonerar, de acorde com o artigo 35/

i::em I, da Lei nO 8.1~2, de lê- c.ie dezembro je 199C, DOMINGOS

FERNANDES, ponto nO 114.896, do ca~go de Assessor Técnico
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Adjunto B, CNE-:C, do Quadre de Pessoal da Câmara dos

~eputados, que exerce no Gabinete do Lider do Par~ido da Social

Democracia B~asileira.

CÂ.1I1ARA DOS DSPUTADOS, em 18 de dezertbro de 2002 .

o PRESIDENTE DA
...

CAMARA 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,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item l, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSEANE

SALMITO DE ARAÚJO, ponto nO 114.628, do cargo de Assistente

Técr:ico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal. da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do

Partido Liberal.

CÂ~ DOS DEPUTADOS, em 18

~
E~!~~~~Presidente

de dezenbro de 2 OO2 .

I
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no use das atrib'üçães que lhe confere o

artigo le, item l, alínea "a", do At:) da Mesa n e 205, de 25 àe

junho de 1990,

RESOLVE exenera::-, de acordo com o artigo 3~,

item l, da Le~ nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ

GERALDO D'ANGELO, ponto nO :"13.429, do cargo de Assesso::

Técnico Adjunto S, CNE-IO, do Quadro de Pessoal dd Càmars dos

Deputados, que exerce no Gab~nete do I,íder do Partido da Socia~

Cemoc::-acia Brasi~eira.

cÂMARJl. DOS DEPUTADOS r em 18 de àeze.nbro

~r 'I

de 20Cl.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,
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RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro àe 1990, LUCI

BALDICERA DE VASCONCELLOS, ponto nO 114.318, do cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de rrabalho, de

Administração e Serviço Público, da Coordenação de Comissões

Permanentes, do Departamento de Comissões.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, 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 n e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO

AFONSO NOGUEIRA VIANA, ponto nO 112.406, do cargo de

Secretário Particular, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, que exerce Gabinete do Líder do Partido da

Social Democracia Brasileira.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezent>ro

~~
Presidente I

de 2002.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item r, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RAIMUNDO

DANTAS DOS SANTOS, ponto n° 114.914, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete, CNE-D9, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, que exerce na Diretoria-Geral.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezenDro de 2002.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,
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RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item lI,

da Lei nO 8.112, citada, FRANCISCO SALES PINTO para exercer,

no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, nos termos da

lotação fixada pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 08, de 08 àe

abril de 1991, combinado com o parágrafo único do artigo 1° do

Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezenbro de 2002.

~ IPresidente

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, 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, GILBERTO MARTINS DE SOUSA para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Liberal, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, ào Quadro de
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Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3 0

do Ato da Mesa na 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o

parágrafo único do artigo lado Ato da Mesa na 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de õezent>ro de 2002.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea na", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de li de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo go, item lI,

da Lei na 8.112, citada, HELLEN MOREIRA DE MENEZES para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Liberal, c

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, de

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da

Mesa na 34, de 24 de fevereiro de 2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de Oezembro de 2002.

~~
.

EFRA MORA S
Presidente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DE PUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea lia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOL'VE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, JOSAFÁ FERREIRA LEITE NETO para

exercer, na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público, da Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto

D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 10 do Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de

2000.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezetl'lhro de 2002.

E~~~~
Presidente ) L

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,
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RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO para

exercer I na Relataria da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, o cargo de Assistente Técnico de

Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 92, de 30

de setembro de 1993.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de Ceze'Jlàro de 2002.

s I

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alinea na",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

6° da Lei nO 8.112, de 11 de

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item 11,

da Lei nO 8.112, citada, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO para

exercer, no Gabinete do Lider do Partido da Social Democracia

Brasileira, o cargo de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de
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Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato

da Mesa nO 171, de 01 de noverr~ro de 1989, combinado com o Ato

da Mesa nO 47, de 07 de outubro de 1992.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de eezeni::lro de 2002.

,

---;

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, iten

II, da Lei nO 8.112, citada, MlUUA CELESTE GUIMARÃEs para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia

Brasileira, o cargo de Assistente :écnicc de Gabinete, CNE-09,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo

artigo 2° do Ato da Mesa nO 02, de 24 àe fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, e~ 18 de dezembro de 2002.
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o PRESIDENTE DA
.....

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confer-e o

artigo 1°, item I, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item Il,

da Lei nO 8.112, citada, MARIA DA GRAÇA ARANHA BAI.CKEL DE

FERNANDEZ para exercer, no Gabinete do Lider do Partido da

Social Democ~acia Brasileira, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 2 c do Ato da Mesa ~O 02, de 24

de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezenbro de 2002.

~~
Presidente l

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,
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RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

lI, da Lei na 8.112, citada, MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI para

exercer, na Diretoria-Geral, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, transformado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 10,

de 28 de abril de 1991, combinado com o Ato da Mesa nO 47, de

07 de outubro de 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de ~:zeRt>ro

~~
Presidente J

de 2002.

o PRESIDENTE DA
.....

CAMARA DOS

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

6° da Lei nO 8.112, de 11 de

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item l, a11nea "a",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

Ir, da Lei nO 8.112, citada, OZIMAR PEIXOTO DA SILVA para

exercer, no Departamento de Comissões, CPI-FUNDEF, o cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
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Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nO 77, de 07 de

junho de 2001.

c.AMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezent>ro de 2002.

~
.

EFRA MO 15
President~

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS / no uso das at.ribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de jucho de 199C, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, ROSELENA BIANCBI SCBEIDEMANTEL

para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social

Democracia Brasileira, o cargo de Assessor Técnico Adjun~o C,

CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado

pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 08, de 29 de março de 1995,

combinado com o parágrafo único do artigo lOdo Ato da Mesa

nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro de 2002.

_?~~~1.~
presiden-J; I
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

~SOL~ nomear, na forma do artigo 9°, item

II, da Lei nO 8.112, citada, WILSON CALVO MENDBS DE ARAÚJO

para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social

Democracia Brasileira, o cargo de Secretário Particular,

CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformado pelo artigo lOdo Ato da Mesa nO 71, de 07 de

junho de 2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezenbro de 2002.

PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,
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RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presidente

de 10 de dezembro de 2002, publicado no Diário da Câmara dos

Deputados de 11 de dezembro 2002, que nomeou CLECE MARIA DA

CRUZ SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido

Social Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete

Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara do~

Deputados.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro de 2OO2 .

.
~~

preSlde~':J.; {

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a n , do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presidente

de 19 de novembro de 2002, publicaào no Diário da Câmara dos

Dep~tados de 28 de novembro de 2002, que nomeou FLÁVIO

QUINDERÉ BARBOSA para exercer, na Relataria da Comissão Mista

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o cargo de
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Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados.

cA~ DOS DEPUTADOS, em 16 de dezent>ro de 2Q02.

Ei-\;:;'~~
Presidente - \

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem. efeito o Ato do Presidente

de 10 de dezembro de 2002, publicado no Diário da Câmara dos

Depu,:ados, de 11 de dezembro de 2002, que nomeou LUIZ MELO

FILHO para exercer, no Departamento de Comissões, CPI-FUN.:JEF,

o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro de 2O02 •

~
~~

EFRAI MORA.S I
Presidente
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item l, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presidente

de 10 de dezembro de 2002, publicado .r:o Diário da Câmara dos

Deputados de 11 de dezembro 2002, que nomeou MARQUES XAVIER

MARTINS para exercer, no Gabinete do Segundo Secretário, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

CÂ.~ DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro de 2002.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item l, allnea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,
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RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo 35,

i tem I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 199:], CLAUDIO

AUGUSTO AVELAR FREIRE DE SANT'ANA, ocupante de cargo da

Categoria Funcional de Analista Legislativo atribuiçã.o

Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nO 3.899, da função

comissionada de Assessor Técnico-Jurídico, FC-07, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Centro de

Documentação e Informação, a partir de 04 de dezembro 00

corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 17 de dezenDro

)

r
<LS..

'CIO SpreSid~

de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confe~e o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, oe acordo com o artigo 35,

iter.1 I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezerrbrc de 1990, DEISE

CHERPINSKY MORAES, ocupante de cargo da Categoria 2uncional de

Técnico Legislativo atr::"buiçã.o JI.ssis'.:.ente Aàminist~ê.t i vo,
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Padrão 30, po~to nO 5.568, da função comissionada de Assessor

Técnico, FC-07, do Quadre oe Pessoal ca Carrara dos ~eputados,

que exerc~a ~o Gabine~e do Presidente, a partir de 18 de

dezerrbro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, eM 18 de dez6OCrro de 2002.

o PRESIDENTE DA
.....

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das at ribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo con o arti~o J~,

item :C, da Lei nO 8.1:..2, de 11 de dezembro de 1990, FRANCISCA

MARIA TORRES, ocupante de carço c.a Categoria furccional de

Técnico legislativo - atrib~ição Adju:Jto ?ôrlaneútôr, t-ê.(:l<~jO

30, pontu na 4. ~85, da função comissioEdda de Cl,e~e de

Secretaria, FC-06, do Quadro de Pessoal da C~~a~~ C03

Deputados, que exercja no Gab~nete do presidente, a par': i r de

18 de dezembro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTP._DOS, em 16 de dezenbro

~\
Presidente

de 2007..
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o PRESIDENTE DA
....

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiçOes que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, DEISE

CHERPINSKY MORAES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnico Legislativo atribuição Assistente Administrativo,

Padrão 30, ponto n° 5.568, para exercer, a partir de 18 de

dezembro do corrente ano, na Secretaria de Controle Interno,

a função comissionada de Assistente de Controle Interno,

FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformada pela Resolução nO 32, de 18 de dezembro de 2002.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezenbro de 2002 .

o PRESIDENTE DA
....

CAMARA DOS

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

6° da Lei nO 8.112, de 11 de

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56637

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo

13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992, FRANCISCA

MARIA TORRES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnico Legislativo - atribuição Adj unto Parlamentar, Padrão

30, ponto nO 4.585, para exercer, a partir de 18 de dezembro

do corrente ano, no Gabinete do Presidente, a função

comissionada de Assessor Técnico, FC-07, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, transformada pelo Ato da Mesa nO "12,

de 07 de junho de 2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezenbro

~IPresidente

de 2002.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item 1,

junho de 1990, e

dezembro de 1990,

alinea ~a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

RESOLVE designar ALCIRIA GALDINO CAPUTO,

ocupante de

Legislativo

cargo da

atribuição

Categoria Funcional

Agente de Serviços

de Técni;.;o

Legislativos,

Padrão 30, ponto n° 2.973, 2 a substituta do Chefe de Seção,
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FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, do

Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, eIT. seus

impedimentos eventuais, a partir de l° de dezembro do corrente

ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro de 2 OC2 .

~~E~:~d~~-- {

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, al1nea lia", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n°

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar ALCIRIA GALDINO CAPUTO,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de TécLico

Legislativo atribuição Agente de Serviços Legislativos,

Padrão 30, ponto n.o 2.973, e ANDREA KARLA CAVALCANTI DA MOTA

CABRAL DE OLIVEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Analista Legislativo atribuição Técnica Legislativa,

Padrão 36, ponto n.o 6.496, para substituírem, sucessivamente,

no Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, o

"""'-----".,--------------------
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Chefe de Seção, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 1° de

dezembro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 22

de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n e

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar ALClIUA GALDINO CAPOTO,

ocupante de cargo da Categoria Fllncional de Técnicc

Legislativo atribuição Agente de Serviços Legislativos,

Padrão 30, ponto n.o 2.973, e LUCI GONÇALVES SAIGG, ocupante

de cargo da Categoria Funcional de Analista Legi s 1at i vo

atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n. ° 2.932,

para. substituírem, sucessivamente, o Chefe de Seção, FC-OS,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a partir de l° de dezerr~ro do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezenbro de 2002.

EFRA MORAI~
Presidente I
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das a':ribuiçães que lhe confere o

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 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 ALCIRIA GALDINO CAPOTO,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Serviços Legislativos,

Padrão 36, ponto n.O 2.973, e MARCO AURÉLIO DE PAULA SANTOS,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 36, ponto

n.o 6.627 , para substituírem, sucessivamente, no Departamento

de Finanças, Orçamento e Contabilidade, o Chefe de Seção,

FC-üS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 1° de dezembro do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro

~.
-E~~~PfIS

Presidente~

de 2002.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item l, alínea "a" , do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n°

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar ANDREA KARLA CAVALCANTI DA

MOTA CABRAL DE OLIVEIRA, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Analista Legislativo atribuição Técnica

Legislativa, Padrão 36, ponto n. o 6.496, e ALCIRIA GALDINO

CAPUTO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Serviços Legislativos,

Padrão 30, ponto n. o 2.973, para substituírem, sucessivamente,

no Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, c

Chefe de Seção, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Càmara dos

Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 10 de

dezembro do corrente ano.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em .1.8 de ~~o

~~
Presidente - {

de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuíções que lhe confere ()

artigo 1°, item 1, 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,
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RESOLVE designar ANDRÉA KARLA CAVALCANTI DA

MOTA CABRAL DE OLIVEIRA Padrão 36, ponto nO 6.496, e

CRISTIANO BARROS DE MATOS, Padrão 36, ponto n e 6.510,

ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo atribuição Técnica Legislativa, pará

substituírem, sucessivamente, na Coordenação de

Contabilidade, do Departamento de Finanças, Orçamento e

Contabilidade, Chefe da Seção de Escrituração Patrimonial,

FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 10 de dezembro do

corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro

~~
Presidente

de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item I, alinea "a",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

do Ato da Mesa na 205, de 28 de

6° da Lei na 8.112, de 11 de

RESOLVE designar CRISTIANO BARROS DE MATOS,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 36, ponto
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n° 6.510, l° substituto do Chefe de Seção, FC-05, dc Quadro de

Pessoal da Càmara dos Deputados, no Departamento de Finanças,

Orçamento e Contabilidade, em seus impedimentos eventuais, a

partir de l° de dezembro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezerrilro de 2002.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere ()

artigo 1°, item I, aIinea "a",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

6° da Lei nO 8.112, de 11 de

RESOLVE designar CRISTIANO BARROS DE MATOS I

ocupante oe cargo da Categoria E'uncional de Arcalisu.,

Legislativo - a:.ribuiçao Técnica Legislativa, Padrão 36, POrtto

nO 6.510, 2° substituto do Chefe de Seção, FC-05, do Quadro as

Pessoal da. Câmara dos Deputados, no De9artar.1ento de Fif!.anças I

Orçamento e Contabilidade, em seus impedirr,entos eventuais, a

partir de l° de dezembro do corrente ano.

CÂV1ARA DOS DEPUTADOS. em 18 de dezenbro de 2002.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item l, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artígo 38 da Lei n°

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar CRISTIANO BARROS DE MATOS,

ponto n.O 6.510, e ANDREA RARLA CAVALCANTI DA MeTA CABRAL DE

OLIVEIRA, ponto nO 6.496, ocupantes de cargo da CÔLegoria

Funcional de Analista Legislativo atribuição Técnica

Legislativa, Padrão 36, para substituírem, sucessivamente, no

Departamento de Finanças, Orçamento e Contabil idade, o Chefe

de Seção, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

em seus impedimentos eventuais, a partir de 1° de dezembro do

corrente ano.

CÂMARA DOS DE;PUTADOS, em 18 de d=zembro

/~~. '

~~~~~ISpresidente~

de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item T, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Leí nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56645

RESOLVE designar EVELIN MACIEL BRISOLLA,

Padrão 42, ponto nO 6.333, e LUIZ CARLOS REZENDE LINHARES,

Padrão 45, ponto n° 3.245, ocupantes de cargo da Categoria

Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico em

Comunicação Social, para substituírem, sucessivamente, na

Coordenação TV Cãmara dos Deputados, na Secretaria de

Comunicação Social, o Chefe do Serviço de Reportagem de TV,

FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 11 de dezembro do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezenbro de 2002.

~~
Presidente ' I

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 c.e

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar FLAVIA REJANE RODRIGUES LUGON,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto

nO 3.909, 2 a substituta do Chefe da Seção Administrativa,

FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, da
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Secretaria Executiva do Pró-Saúde, da Diretoria-Geral, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 01 de dezembro do corrente

ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro de 2002.

~~
Presidente

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições que lhe con-:ere ('

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa LO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6c da Lei n° 8.112, de II d~

dezembro de 1990,

RESOLVE àesignar MARCO AURELIO DE PAULA SANTOS,

ocupante de ca::-go da Categoria L:ncional

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 36, po~to

6.627, 1 C substitu"Co do Chefe da Seção de Escrituração

O::-çament~ria e Financeira, FC-üS, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Dep~tados, na Ccordenaçàc de Cor.tabilidade, do

Departamento de f?inanças, Orçamento e Contabiliàade, em seus

impedimer.tos eventuais, a parLír de l° de dezembro do corrente

ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezembro de 2002.

~~~
Presidente f
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que ~he confere o

artigo 1 0, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 20S, de 28 de:

junho àe 199J, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar MARCO AURÉLIO DE PAULA SANTOS,

ocupante de cargo da Categoria FuncioD2i.!..

Legislativo - atribuiçâo Técnica Legislativa, Padrào 36, pente

nO 6.627, 2° substi"luto ào Chefe àa Seçào àe Análi5e, FC-CS,

do Quadro de Pessoal da Càmara dos Deputados, na Coordenaçac

de Contab~lidade, do DeparLamento de Fi~anças, Orçarrenrc e

Contabilidade, em seus impedimentos eventuais, a parLir de 1°

de àezeDb~o do corren:e ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de deza:nbro de 2002.

~;-J
E~t:1d::f~ I
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n e

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar MARCO AURÉLIO DE PAULA SANTOS,

ocupante de cargo da Categor::'a Funcional de Analis'Lç

~eg::'slat::'vo - ât:-ibuiçào Técnica Leg:;'slê.tivâ, ?adrão 36, por.c

n.O 6.627 e ALCIRIA GALDINO CAPUTO, ocupante de cargo dó

Categoria Funcional de ~écnico ~eg::'slativo - atrin~~ç~o AgentE

de Serviços Legislativos, Padrão 36, pon-co n. c 2.973, parei

substituiren, sGcessivamente, no ~epartamen:c de ?inança3,

Orçamento e Com::abilidade, o Chefe de Seção, FC-CS, do Quadre

de Pessoal cia Cârr:ara dos Deputados, e;n seus impedimento.c

eventuais, a partir de 1° de dezembro do corrente ôflO.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 18 de dezentJro de 2002.

~s~
preside~7l' J
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DIVERSOS

Diretoria-Geral

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO
E APERFEiÇOAMENTO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE VAGAS NO CARGO DE

ANALISTA LEGISLATIVO - ATRIBUiÇÃO
ASSISTENTE TÉCNICO - FUNÇÃO

COMISSIONADA DE CONSULTOR LEGISLATIVO

EDITAL N° 6/2002 - CD, DE 18 DE DEZEMBRO DE
2002

A Câmara dos Deputados, por intermédio do
Centro de Seleção e de Promoção de Eventos
(CESPE) da Universidade de Brasília (UnB), tendo em
vista o subitem 4.1 do Edital n° 5/2002 - CO, de 3 de
dezembro de 2002, torna públicos o resultado final na
prova 2 - discursiva e a convocação para a prova 3
- prova de títulos dos candidatos ao concurso público
para provimento de vagas no cargo de Analista Legis
lativo - Atribuição Assistente Técnico - Função Comis
sionada de Consultor Legislativo.

1 Resultado final na prova discursiva, na
seguinte ordem: área, número de inscrição, nome do
candidato em ordem alfabética, nota final no texto 1,
nota final no texto 2, nota final no texto 3, nota final no
texto 4 e nota final na prova discursiva.

Área I
60500748, Alessandra Costa Borges, 14.62,

16.25, 29.56, 13.50, 73.93 / 60501434, Alexandre
Araujo Costa, 24.48, 15.07, 32.78, 14.67, 87.00 /
60501556, Alexandre Vitorino Silva, 22.64, 14.93,
29.30, 15.00, 81.87 / 60300116, Amaury de Matos
Rodrigues, 22.35, 18.00, 29.11, 14.67, 84.13 /
60500153, Ana Beatriz Ferreira Groba, 24.48, 14.58,
33.00, 11.55, 83.61 / 60300003, Anderson Mendes
Moreira, 9.49, 14.10,32.45, 13.01,69.05/60501046,
Andre Hiroshi Hayashi Alves, 10.01, 13.89, 13.40,
15.00, 52.30 / 60500930, Andrea Alves de Carvalho
Amorim, 26.04, 16.13, 33.81, 11.84, 87.82/60500218,
Anna Flavia Nobrega Cavalcanti, 13.44, 14.00, 31.67,
15.00, 74.11 /60300011, Carlos Afonso Lima Ranieri,
9.48, 6.77, 27.31, 11.00, 54.56 / 60501205, Claudio
Fontes Faria e Silva, 20.64, 8.80, 29.27, 13.55, 72.26/
60501425, Cristiane Branco Macedo, 21.15, 6.52,
15.12, 13.50, 56.29 / 10503210, Cristina Matiko
Takemura Kreutz, 23.00, 15.60, 18.24, 14.30,71.14/
60500320, Damaci Pires de Miranda, 26.32, 5.20,
13.92, 13.21, 58.65 / 60501737, Daniel de Menezes

Delgado, 3.87, 14.28, 27.00, 12.80, 57.95/62000014,
Daniel Felix Gomes Araujo, 21.74,16.17,14.81,14.33,
67.05/10502035, Dina Oliveira de Castro Alves, 24.06,
15.33, 32.55, 11.34, 83.28 / 62500070, Eduardo
Augusto Ferreira de Souza, 9.77, 3.54, 14.77, 14.30,
42.38 /60502695, Fernando dos Santos Cameiro,
21.28, 16.40,29.20, 13.00, 79.88/62000145, Guido
Rostand Cordeiro Monteiro, 9.85, 6.24, 15.20, 13.96,
45.25 / 10500946, Gustavo Amora Cordeiro, 20.77,
6.40, 16.01, 15.00, 58.18 / 60502180, Gustavo Ponce
de Leon Soriano Lago, 21.25, 9.30, 33.41,14.67,78.63
/ 12502001, Homero Andretta Junior, 21.26, 6.90,
14.91, 14.67, 57.74 / 12006006, Iraquitan Tiburcio
Cavalcanti, 10.81, 13.03, 12.68, 13.50, 50.02
/60502073, Jean Keiji Uema, 11.34, 15.60, 32.54,
11.06, 70.54/ 10503049, Jose Roberto Leite de Matos,
25.23, 16.50, 15.68, 10.14, 67.55 / 10500148, Josiel
Pinto Magrini, 24.55, 4.40, 15.36, 12.59, 56.90 /
60502838, Juliana Bortolini Bolzani, 22.94, 7.49, 31.36,
13.50, 75.29/60502418, Juliana Martins Duarte, 10.24,
16.65,16.80,14.50,58.19/60500229, Julio Roberto de
Souza Pinto, 11.62, 6.25, 13.51, 12.76, 44.14 /
10500074, Kana Renata de Azeredo, 23.29, 14.07,
12.27,13.17,62.80/60500151, Leonardo Augusto de
Andrade Barbosa, 22.93, 14.71, 31.53, 14.50, 83.67
/60502625, Lucas Mateus Goncalves Louzada, 0.00,
7.06, 28.99, 15.00, 51.05 / 60500345, Luciana Pato
Pecanha Martins, 24.36, 14.76, 33.68, 13.30, 86.10/
10500071, Luiz Canos Oliveira Junior, 10.28, 5.57,
15.59,9.83,41.27/60500139, Manuella da Silva Nono,
25.69,16.64,31.54,15.00,88.87/12509187, Marcelo
dos Santos Soeiro, 11.64, 14.89, 25.11, 12.38, 64.02/
10500426, Mareio Silva Fernandes, 22.44, 14.93,
34.16, 14.63, 86.16/ 60500548, Marcos Maldonado
Roland, 25.24, 4.78, 14.46, 15.00,59.48/10303001,
Marcos Ulhoa Dani, 11.71, 15.54, 13.53, 15.00,55.78/
62200113, Maria Clara Mendonca Perim, 11.47, 14.69,
33.63, 14.33, 74.12 / 10502380, Maria Luisa Silva
Ribeiro, 24.55,16.13,17.57,12.84,71.09/10505095,
Mario Abrahao Antonio, 11.66, 14.51, 13.11, 11.42,
50.70/60501803, Mauricio Muriack de Fernandes e
Peixoto, 23.88,14.27,28.99, 15.00,82.14/10503364,
Paulo Fernando Mohn e Souza, 23.88, 16.26, 34.78,
12.50,87.42/60502513, Pedro Moreira de Melo, 11.16,
5.87, 23.04, 11.34, 51.41 / 62500115, Raphael Maia
Negrao Caldas, 22.19, 4.47, 31.56, 15.00, 73.22 /
60500160, Ricardo Mandelli Bisi, 9.76, 12.80, 26.00,
15.00, 63.56 / 60501058, Roberto Carlos Martins
Pontes, 24.39, 15.05, 34.08, 14.00,87.52/60500146,
Ronaldo Jorge Araujo Vieira Junior, 11.88, 6.53, 35.83,
15.00, 69.24 / 60500336, Sergio Tadao Sarnbosuke,
10.79, 5.91, 10.45, 15.00, 42.15 / 62500058, Sergio



Área VI
60502854, Alessandra Valeria da Silva, 27.11,

16.11,33.45,14.00,90.67/60500278, Bruno Dantas
Nascimento, 26.30, 7.09, 18.58, 13.96, 65.93 /
60501441, Lia Drumond Chagas Dornelles, 24.73,
5.52, 14.82, 14.00, 59.07 / 60502573, Luis Antonio
Guerra Conceicao Silva, 18.00, 16.53,32.15, 11.96,
78.64/60300179, Paulo Andre Pires Simoes, 21.85,

Área V
61800042, Adriane Perini Artifon, 28.07, 12.27,

16.73, 14.67, 71.74/60502539, Alessandra Bandeira
dos Reis, 0.00, 18.01, 14.49, 12.18, 44.68/ 60300068,
Angelo Azevedo Queiroz, 25.98, 18.08, 22.99, 10.68,
77.73/10500387, Argemiro Dias da Costa, 7.66,18.63,
13.11,13.30,52.70/60502392, Catia Denise Gress
Kruger, 4.28, 15.06, 11.76, 12.43, 43.53/60500415,
Claudia Virginia Br~o de Melo, 26.58, 17.34, 23.61,
15.00, 82.53 / 60500360, Davi Ribeiro de Oliveira
Junior, 28.54, 19.46, 28.57, 12.96, 89.53/60500085,
Flavio Alves de Sousa, 21.45, 17.05, 17.34, 13.96,
69.80/61800048, Ingrid Schneider, 8.00, 14.45, 12.48,
14.30, 49.23 / 60200009, Jefferson Medeiros dos
Santos, 10.26, 5.13, 6.06, 12.63, 34.08 / 60500576,
Jorge Luis Lopes Manzur, 29.78, 13.42, 21.22, 14.30,
78.72 / 60501454, Leonardo Jose Rolim Guimaraes,
26.51,14.71,17.78,14.67,73.67/12509007, Lupercio
Enoi de Oliveira, 4.97, 11.99, 18.90, 15.00, 50.86 /
60500650, Maria Juliana Vaz Ferreira Bueno, 23.94,
11.16, 15.10, 13.17, 63.37 / 61800037, Mima
Schneider, 6.77,18.86,18.50,15.00,59.13/62000129,
Sergio Luis Tavares Martins, 0.00, 11.96, 14.90, 15.00,
41.86.
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Verissimo de Oliveira Filho, 26.87,14.22,32.24,15.00, Cesar de Souza, 16.44, 9.57, 24.91, 13.71, 64.63/
88.33 / 60500808, Sildalia Silva Costa, 12.08, 0.00, 60300111, Robson Werneck Pires, 10.38, 6.27,
33.95, 14.17, 60.20 / 10500896, Thais Mordente de 25.76, 14.00,56.41 /60500641, Wilson Massatoshi
Souza, 10.23, 12.24,32.61, 14.00,69.08/60500095, Kitazawa, 10.85, 11.65,24.29,14.63,61.42.
Tiago Alves de Figueiredo, 26.28, 15.60,32.17,15.00, Á IV
89.05 / 62000050, Vincenzo Papariello Junior, 25.04, rea 60500221 A t . L d d Az d

. , n omo eonar o e eve o
6.83, 13.60, 14.67, 60.14 / 60500613, Wilson Cesar Carvalho, 19.08, 12.21, 25.75, 12.18, 69.22 /
Carvalho, 12.74, 6.13, 27.93, 14.67, 61.47. 60500385 A I' G' C' I P I, ure 10 U1maraes ruvlne e a os,
Área 11 23.16, 11.65,29.84, 14.30, 78.95/60500483, Heron

60501021, Alexandre Sankievicz, 27.27,10.72, Carfey Dias Custodio, 24.24, 6.72, 31.16, 13.63,
34.34, 14.00, 86.33 / 60500469, Antonio Henrique 75.75/60502873, Hugo Alexandre Galindo, 13.44,
Graciano Suxberger, 29.80, 11.97, 38.13, 15.00, 15.44,26.40,13.17,68.45/60501740, Jose Amadeu
94.90/60501810, Cezar Pontes Clark, 16.64, 9.04, Cunha Gomes, 15.00, 10.96, 13.99, 13.01,52.96/
19.74, 14.00, 59.42 / 60502133, Francisco Lucio 60502178, Josede Ribamar Pereira da Silva, 24.24,
Pereira Filho, 20.71, 16.21, 14.51, 13.55, 64.98 / 10.48,19.19,13.68,67.59/60500776, Marcelo de
60502500, Francisco Marcos Batista, 21.44, 6.78, Rezende Macedo, 11.52, 10.48,28.29,13.68,63.97/
23.67, 14.13, 66.02 / 60502679, Gilsomar Silva 60300145, Marco Aurelio de Paula Santos, 25.56,
Barbalho, 29.11, 13.92, 32.33, 13.83, 89.19 / 12.48,31.36, 14.30, 83.70/60502463, Raimundo
60502372, Henrique Leonardo Medeiros, 26.00, Pereira da Silva, 19.09, 6.60, 10.28, 13.71, 49.68.
14.53,21.97,14.33,76.83/60500796, Luiz Fernando
Botelho de Carvalho, 23.92,7.49,22.82,12.17,66.40
/ 60501642, Marcello Artur Manzan Guimaraes,
28.12,15.80,23.73,13.17,80.82/60300029, Nadja
Machado Botelho, 29.08, 17.49,26.85,15.00,88.42/
60501984, Paulo Roberto Galvao de Carvalho, 28.36,
9.41,27.85, 12.76, 78.38.

Área 111
60501281, Adilson Nunes de Lima, 24.79, 8.38,

24.36,12.25,69.78/60501410, Adriano da Nobrega
Silva, 20.97, 10.67,32.27, 12.88, 76.79/60502057,
Andre Luis de Carvalho, 13.53, 9.84, 23.88, 15.00,
62.25 / 10500573, Antonio Marcos Silva Santos,
25.00, 16.14, 28.55, 13.68, 83.37/60501657, Carlos
Alberto Martins, 16.72,8.15,30.32,11.51,66.70/
62200010, Cleber Fernandes Taboza, 18.44, 12.66,
16.47, 10.81, 58.38 / 60501250, Fabiano da Silva
Nunes, 22.12,12.59,28.84,11.84,75.39/60501865,
Fenelon Moscoso de Almeida, 16.50, 12.03, 29.58,
11.84, 69.95 / 60300059, Fernando Ribeiro da
Cunha, 16.43,9.70,24.12,15.00,65.25/60500225,
Jose Augusto Maciel Vidigal, 18.92, 12.48, 22.04,
11.83, 65.27 / 60502394, Jose Galvao Diniz Filho,
13.49,10.77,26.43,14.67,65.36/60500382, Luciola
Calderari da Silveira e Paios, 21.56, 14.04, 24.62,
13.88, 74.10 / 60500274, Luiz Carlos Azevedo Costa
Pereira, 13.04, 11.36, 32.94, 11.68, 69.02 /
62200067, Marcelo Sobreiro Maciel, 17.48, 17.28,
30.64, 13.96, 79.36/10500339, Murilo Rodrigues da
Cunha Soares, 14.20, 12.35, 37.49, 15.00, 79.04 /
60501048, Nelio Alves Pereira, 10.97, 12.13, 25.47,
12.13,60.70/60502238, Otassio Kazuo Yokoyama,
16.14, 12.09, 23.85, 12.88, 64.96/60501234, Paulo
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15.47, 31.60, 14.33, 83.25 1 60501549, Ricardo
Verdum, 19.25, 18.13, 35.87, 13.33, 86.58 1
60501511, Sildaleia Silva Costa, 24.43, 7.42,14.30,
13.96, 60.11 1 10500282, Silvia Maria Ferreira
Guimaraes, 12.01, 13.43, 32.22, 13.63, 71.29 1
60500629, Walmir Montalvao, 16.92, 7.19, 16.56,
11.71,52.38.

Área VII
60500507, Andre Pachioni Baeta, 21.39, 16.80,

29.27,14.67,82.13/60500247, Bruno Mattos e Silva,
18.00, 18.16, 28.00, 14.05, 78.21 1 60502038,
Cassiano Luiz Crespo Alves Negrao, 25.80, 12.03,
35.87, 14.67, 88.37/60300108, Cristiano de Souza
Eloi, 19.56, 12.63, 36.97, 15.00, 84.16 1 60500420,
Fernando Sachetti, 21.00, 18.40, 28.48, 15.00, 82.881
12509227, Francisco Carlos Loureiro Cioci, 14.68,
8.67,24.64, 13.59,61.58/60501589, Leandro Lobato
Alvarez, 24.00,13.92,32.30,15.00,85.22/60500905,
Leonardo Lisita, 19.64, 15.03, 29.80, 9.90, 74.37 1
10502071, Luiz Humberto Cavalcante Veiga, 25.20,
16.66, 31.20, 15.00, 88.06 1 60502027, Marcelo do
Carmo Fernandes, 22.29, 9.45, 26.36, 11.88, 69.981
60500510, Maria Jose Duarte Goncalves Ramos,
9.98,11.01,32.05,13.50,66.54/60500999, Paulo
Rodolfo Ogliari, 19.11, 17.20,28.74, 13.96,79.01 1
10505114, Sergio Consolmagno, 22.20, 9.04, 17.85,
14.67, 63.76/60500298, Vagner Fantinel de Rosso,
21.76,10.72,30.91,15.00,78.39.

Área VIII
60501906, Angelo Shimabuko, 19.68, 8.24, 20.21 ,

14.67, 62.801 60501802, Antonio Ferreira Lima, 23.20,
9.04,30.73, 14.33, 77.30/60500769, Bernardo Soares
Cruz, 16.68, 10.82, 19.22, 14.30, 61.02 / 60501370,
Carla Maria Martins Gomes, 24.12,14.72,30.67,13.96,
83.47/61800040, Claudia Goncalves Mancebo, 14.49,
13.57, 17.69, 13.67,59.42/60500302, Eustaquio Jose
Rodrigues, 21.60, 10.56, 12.56, 12.50, 57.22 1
60500900, Francisco Fontes Lopes Junior, 15.28,
11.61, 19.59, 14.00, 60.48 1 10500241, Francisco
Jayme de Aguiar Neto, 25.19, 13.68, 19.15, 11.43,
69.45/60502223, Juliao Silveira Coelho, 14.77, 12.64,
17.52, 13.96, 58.89 1 60502010, Lucia Helena
Cavalcante Valverde, 13.08, 13.92,27.39,10.84,65.231
60502245, Luciana Asper Y Valdes, 16.48, 10.75,
30.27,12.17,69.67/10503574, Ludmila Fajardo Fassy,
18.00, 12.80, 25.13, 13.26, 69.19 1 62000065, Luis
Fernando Lirna de Oliveira, 17.76, 15.03,20.51,13.01,
66.31 / 10503683, Marcio Azevedo Ramos, 29.58,
14.35, 19.50, 12.88, 76.31 162000069, Marco Aurelio
Ventura Peixoto, 18.52, 9.87, 22.88, 15.00, 66.27 1
10502459, Marilene Carneiro Matos, 20.80, 12.75,
32.96,15.00,81.51/10504048, Marta Simone Silvado

Carmo, 21.86,12.25,28.87,13.50,76.48/10500649,
Monique Moura de Ozeda Ala, 21.68, 11.72, 26.08,
15.00, 74.48 1 60500955, Nilson Matias de Santana,
15.28, 12.49, 29.77, 11.13, 68.67/60502332, Paulo
Roberto Ossami Haraguchi, 26.50, 13.14,25.87, 11.01,
76.52/60501588, Paulo Tominaga, 25.92,12.40,28.33,
14.67, 81.32 1 60501497, Ricardo Geraldo Rezende
Silveira, 16.29, 11.00, 30.55, 8.43, 66.27 1 10500462,
Rogerio Scheidemantel, 15.00, 11.59, 30.42, 14.33,
71.34/60502045, Rosangela Pegas do Espirito Santo,
18.61, 9.34, 16.38, 11.81, 56.14 1 10502336, Walter
Faco Bezerra, 17.26, 11.28, 23.91, 15.00, 67.45 1
60501288, Washington de Jesus Vieira, 18.16, 9.38,
23.55,14.30,65.39.

Área IX
11802094, Adernar Adacio Vernier, 26.80, 11.99,

30.24, 12.26, 81.29 1 12206101, Angelo Jose
Mont'alverne Duarte, 22.31, 13.68, 31.26, 13.05,80.301
10503236, Carlos Eduardo Gasparini, 20.59, 11.77,
31.87, 15.00, 79.23/60500399, Carlos Eugenio Ellery
Lustosa da Costa, 24.33, 14.43, 38.48, 10.06, 87.30 1
60500145, Cesar Costa Alves de Mattos, 22.64, 19.73,
31.99, 12.46, 86.82 1 60500926, Edilberto Carlos
Pontes Lima, 18.76, 19.68, 34.21, 14.05, 86.70 1
60501111, Eduardo Fernandez Silva, 24.96, 15.79,
33.03, 13.96, 87.74 1 60501057, Fernando Coppe
Alcaraz, 22.32,19.33,34.39,14.17,90.21/60502473,
Geraldo Andrade da Silva Filho, 25.56, 15.11, 33.60,
13.17, 87.44/60502809, Geraldo Biasoto Junior, 28.36,
10.95, 32.66, 14.63, 86.60 1 60500421, Gerardo
Figueiredo Neto, 20.77, 10.83, 28.32, 15.00, 74.92 1
60500007, Jose Gilberto Scandiucci Filho, 27.60, 15.76,
34.00, 15.00, 92.36/60502183, Jose Mareio Andriotti,
18.08, 10.66, 30.03, 13.30, 72.07 1 10503157, Josue
Alfredo Pellegrini, 20.57, 14.03, 31.34, 13.01, 78.95 1
60500070, Luciana da Silva Teixeira, 18.60, 20.00,
37.24, 13.50, 89.34 1 60500760, Marcelo Casal de
Xerez, 18.48, 12.20, 27.04, 13.33, 71.05/60501009,
Marcos Pineschi Teixeira, 19.35, 16.45, 33.42, 12.21,
81.43 1 60501045, Marcus Antonio Machado, 23.25,
16.24,33.07, 13.67,86.23/60501193, Ricardo Alberto
Volpe, 24.95, 13.12, 27.28, 13.63, 78.98/60500470,
Ricardo de Joao Braga, 27.00, 13.76, 28.80, 12.84,
82.40/10503694, Ricardo Kalil Moraes, 15.71, 17.21,
28.80, 15.00, 76.72 1 60501098, Rutelly Marques da
Silva, 26.52, 14.46, 33.36, 14.33, 88.67/60502119,
Sergio Rosa Ferra0, 16.37, 12.63, 22.20, 11.84, 63.041
60501209, Thais Porto Ferreira, 21.07, 15.34, 31.03,
13.96,81.40.

Área X
60502511, Adalmyr Morais Borges, 23.26, 15.37,

6.16,13.33,58.12/60501891, Alberto Jose de Lima,



Área XI
60501200, Adriana Panhol Bayma, 17.04,

10.12, 32.79, 15.00, 74.95 / 60502745, Alessandra
Lisita, 22.84,15.12,29.57,12.50,80.03/62000055,
Alexandre Bezerra de Carvalho, 27.73, 11.90, 28.48,
11.13, 79.24 / 60501275, Alexandre da Silva Leite,
25.00, 14.91, 32.61, 11.51, 84.03 / 60500906, Ana
Lucia Lima Barros Dolabella, 29.59, 15.86, 25.86,
14.33, 85.64 / 60502687, Andre de Souza Oliveira,
18.53, 11.30, 18.50, 13.33,61.66/60500401, Antonio
Joaquim Guerra Conceicao Silva, 23.48, 14.13,
28.72, 15.00, 81.33/60500817, Antonio Luis Harada,
19.44,7.25,26.14,13.67,66.50/60500122, Beatriz
Moreira de Castro Neves, 23.89,13.05,30.27,13.68,
80.89/ 10502528, Benny Schvarsberg, 23.91, 14.65,
0.00, 12.17, 50.73 / 60500824, Bruno Oliveira
Miranda, 25.10, 12.80, 38.08, 14.67, 90.65 /
60501264, Celina Maria Lopes Ferreira, 2.56, 17.17,
14.42, 15.00, 49.15 / 10502427, Clarice Strauss,
13.48,12.53,26.92,10.96,63.89/60501013, Daniela
Guimaraes Goulart, 27.12,14.92,30.00,14.67,86.71
/60500448, Elke Urbanavicius Costanti, 23.16, 18.00,
30.08, 14.33, 85.57 / 10500451, Erika Guimaraes
Ferreira, 29.08, 11.20, 32.64, 13.01, 85.93 /
10502139, Felizardo Penalva da Silva, 25.37, 17.46,
24.17, 13.34,80.34/60500860, Fernando M. Cabral
de Vasconcellos Filho, 23.53, 16.00, 14.34, 11.84,
65.71 / 60500711, Frederico Araujo Ramos, 23.58,
15.27,32.56, 12.34, 83.75/12206004, Gerardo Luiz
Garcia Leitao, 23.24, 13.40, 23.64, 12.96, 73.24 /
10503431, Henrique Lopes de Carvalho, 21.72,
14.00,25.31, 14.00,75.03/60500773, Joao Batista
Drummond Camara, 19.44, 15.07, 25.84, 11.80,
72.15 / 10502364, Joao Carlos Rodrigues Baptista,
25.09, 15.20, 25.27, 14.05, 79.61 /60501225, Jose
Dias de Souza, 21.92, 5.96, 23.25, 12.96, 64.09 /
60501257, Jose Nestor de Castro Dias, 22.96, 11.82,
19.78,12.63,67.19/10503037, Jose Wilson Correa
Rosa, 24.28, 16.49, 27.99, 13.96, 82.72 /60501181,
Lana Cristina do Carmo, 26.80, 14.80, 36.67, 11.96,
90.23 / 60500932, Liliane Galvao Colares, 23.67,
14.26,30.17, 14.38,82.48/10503276, Luiz Beltrao
Gomes de Souza, 26.95, 11.85,29.99, 13.63, 82.42/
10503074, Marcia Cristina Gomes Hollanda, 21.31,
13.31, 24.12, 15.00, 73.74 / 12507191, Marcos

56652 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

21.00,16.85,26.66,12.83,77.34/10504093, Alemar Rogerio Jose Rabelo, 25.40, 16.07,24.83, 14.30,80.60
Batista Cardoso Mourao Junior, 21.86, 17.30, 34.55, /61800025, Rolf Hackbart, 28.33, 16.88, 33.83, 14.00,
13.50, 87.21 / 10503173, Alexandre Goncalves de 93.04 / 60500317, Sandro Alex Bezerra Vieira, 27.20,
Araujo, 26.57, 10.48,34.86, 15.00,86.91 /60500099, 16.93,35.07,11.88,91.08/60500594, Sergio Lafayette
Alfredo Ribeiro Pereira, 17.22,0.00,0.00,14.00,31.22/ de Moraes, 25.80, 17.04, 34.12, 14.67, 91.63 /
60501776, Andre Luiz Bispo Oliveira, 24.40, 15.58, 60502836, Vania Viana Ribeiro, 13.19, 12.56, 19.43,
22.96, 12.13, 75.07 / 10504140, Antonio Dias de 13.33,58.51.
Hollanda, 25.67, 15.14,30.64,14.01,85.46/60502622,
Carlos Bicalho Schlottfeldt, 27.51, 11.87,30.85, 14.63,
84.86 / 60501265, Celio Brovino Porto, 25.56, 17.94,
29.46, 13.50,86.46/60500300, Erico Leonardo Ribas
Feltrin, 22.92, 17.47, 32.63, 15.00, 88.02/60500024,
Everton Luiz Batistella, 26.31, 17.57, 34.49, 14.67,
93.04 / 62500378, Fabio Camara Bueno de Moraes,
25.50, 13.72, 26.69, 11.18, 77.09/ 60501014, Flavio
Martins Santana, 23.08, 13.42, 31.08, 13.67, 81.25 /
10500857, Francisco Antonio Bezerra de Sousa, 18.80,
10.37,30.91,11.13,71.21/60500921, Frederico
Andrade Tomich, 26.86, 17.57, 29.43, 15.00, 88.86 /
10500773, Gleidston Pains Pamplona, 24.02, 15.47,
29.09, 12.21, 80.79 / 60501286, Gustavo Henrique
Fideles Taglialegna, 27.00,18.07,35.99,12.18,93.24/
60500669, Gustavo Roberto Correa da Costa Sobrinho,
24.39, 16.65, 36.57, 12.96, 90.57 / 60501440,
Humberto Mendes de Sa Formiga, 16.72,16.24,28.93,
13.17, 75.06 / 60502496, Jose Claudio Borges Oliveira
Reis, 25.65, 15.73, 29.84, 13.96, 85.18 / 60502867,
Jose Guilherme Tollstadius Leal, 20.74, 16.67, 31.18,
12.30, 80.89 / 10504124, Jose Humberto Valadares
Xavier, 27.51,15.51,32.33,15.00,90.35/60501186,
Luciano Ribeiro Machado, 20.40, 17.60, 24.97, 15.00,
77.97/10504285, Luiz Augusto Rocha, 22.48, 13.83,
27.70,12.05,76.06/10500541, Luiz Jesus D'avila
Magalhaes, 28.93, 17.45, 32.85, 13.21, 92.44 /
60501059, Marcelo Fernandes Guimaraes, 28.80,
17.03, 33.81, 14.33, 93.97 / 60502051, Marcelo
Prudente de Assis, 20.11, 13.38, 27.85, 15.00, 76.34 /
61800072, Mareio Antonio de Mello, 17.86, 1.26,30.61,
13.34,63.07/10500882, Marco de Vito, 27.09, 14.70,
27.04, 10.72, 79.55 / 60501594, Marco Fernando
Rocha Menezes, 22.98, 12.06, 32.48, 12.46, 79.98 /
62200143, Marcus Peixoto, 26.86,14.13,33.65,12.18,
86.82 / 10503539, Mario Sergio Xavier Regattieri,
19.40,11.47,26.06,13.67,70.60/62000098, Mauricio
Teixeira, 25.36,16.50,29.85,12.55,84.26/10503594,
Paulo Sergio Leme, 28.80, 16.27, 35.25, 11.46, 91.78/
62500407, Renato Duarte da Conceicao, 18.19, 13.68,
26.99, 13.96, 72.82 / 60500520, Rodrigo Hermeto
Correa Dolabella, 27.72, 17.81,36.08, 14.33,95.94/
60500515, Rodrigo Pereira Porto, 27.18, 15.87,34.70,
14.38, 92.13 / 60500271, Rodrigo Villela Pedras
Ferreira, 15.08, 14.24,21.32, 12.50,63.14/60300055,



Área XII
60300005, Alvaro de Freitas Teixeira Pinto, 0.92,

0.09, 22.50, 11.34, 34.85/ 10504090, Augusto Ferreira
Mendonca, 15.84, 18.81, 34.52, 14.33, 83.50 /
10500068, Carlos Frederico Ribeiro Goncalves, 18.54,
9.45, 23.54, 11.80, 63.33 / 60501227, Christiano
Caldeira Paiva, 23.79, 16.72, 30.63, 14.05, 85.19 /
60500715, Fausto de Paula Menezes Bandeira, 24.56,
14.68,36.00, 12.55,87.79/60500287, Francisco Jose
Rocha de Sousa, 21.50, 12.83, 35.91, 13.96, 84.20 /
60501736, Frederico Rodrigues, 22.70, 12.85, 37.75,
12.80, 86.10 / 60502237, Gilrna dos Passos Rocha,
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Issamu Kazihara, 20.19, 12.24,27.76, 12.51,72.70/ 15.61,12.40,34.00,13.13,75.14/62500392, lido Luis
60500783, Maria Angelica Garcia, 23.28, 11.54, Sauer, 13.60, 7.03, 25.26, 13.30, 59.19 / 62500125,
23.31, 12.30, 70.43 / 60500834, Maria Celeste Joao Carlos de Mendonca Nascentes, 16.35, 12.54,
Macedo Dominici, 29.43,13.86,27.47,11.55,82.31/ 13.02,11.56,53.47/60500030, Joao Odilon Freitas e
60501583, Maria Cordelia Soares Machado, 27.88, Silva, 25.51, 13.41,37.91, 12.83, 89.66/62500354,
13.46, 31.05, 13.96, 86.35 / 10500836, Maria de Jose Mario Moraes e Silva, 15.84,8.87,25.82,10.93,
Fatima Araujo Paiva, 26.57, 12.33, 30.48, 13.38, 61.46 / 10502154, Luiz Miguel Batuira Falcao, 22.70,
82.76/62500376, Mario Sergio Celski de Oliveira, 11.13, 31.85, 12.46, 78.14 / 60501957, Manoel
22.92,13.73,29.89,14.00,80.54/60502610, Mariza Rodrigues Parada Neto, 27.84, 8.32, 36.54, 12.13,
Polenz, 16.41,16.80,25.44,13.96,72.61/10502326, 84.83 / 60500409, Marcelo de Carvalho, 10.50, 8.92,
Mauricio Boratto Viana, 25.80, 16.80,30.40, 14.67, 27.92, 14.33, 61.67 / 60500459, Marcelo de Mello
87.67/61800027, Mauricio Schneider, 27.60,14.25, Gomide Loures, 19.95, 13.12, 29.88, 12.80, 75.75 /
35.69, 15.00, 92.54 / 60500539, Mauro Mendonca 10500207, Marco Antonio Silva Vieira, 13.18, 11.83,
Magliano, 29.16, 13.07, 37.09, 12.80, 92.12 / 26.85, 14.33, 66.19 / 60500766, Marzio Ricardo
60501077, Monica de Andrade Goncalves Branco, Goncalves de Moura, 13.28, 12.49,29.88,13.88,69.53
19.56,15.20,22.78,12.55,70.09/10501015, Patricia /60500242, Paulo Cesar Ribeiro Lima, 21.12, 16.22,
Jane Rocha Lacerda, 26.01, 14.49, 24.14, 12.05, 37.03, 12.83, 87.20/62500128, Paulo Nobile Diniz,
76.69 / 60502725, Paulo Celso dos Reis Gomes, 14.29, 6.89, 36.93, 13.67, 71.78 / 10503303, Pedro
21.76,15.20,35.15,12.93,85.04/10500232, Paulo Augusto Matos Rodrigues, 18.86, 14.39,35.68,14.00,
Marcelo Rolim de Pontes Vieira, 29.80,14.77,30.29, 82.93/60502249, Rogerio de Abreu Menescal, 20.64,
11.76, 86.62 / 10503062, Pedro Ernesto Bastos 10.58,29.93,11.46,72.61/60501272, Sergio Servilha
Salles, 20.61,16.88, 13.92, 12.05,63.46/10505110, de Oliveira, 17.52,9.85,26.61,14.67,68.65/60500458,
Regina Irene Passos de Freitas, 25.53, 16.65, 36.12, Victor Hugo da Silva Rosa, 20.28, 11.80, 20.32, 12.17,
12.21, 90.51 / 10504115, Ricardo Dias Ramagem, 64.57 / 10505129, Wagner Marques Tavares, 21.05,
25.39, 13.95, 32.63, 13.17, 85.14 / 10503069, 17.74,35.36,15.00,89.15.
Rodrigo Studart Correa, 2~.40, 15.54,23.14, 13.63, Área XIII

72.71 / 10500619, Rosel! Senna Ganem, 30.00, 10500176, Claudio Moura Silva, 19.31, 7.20,
14.80: 35.39, 13.17, ?3.36 / 60501676, Sandra 27.87,14.33,68.71/60501218, Rodrigo Cesar Neiva
BeatriZ Barbosa Cerquelra Zar~r, 22.~0, 16.12,27.57: Borges, 22.56, 12.71,28.87, 14.67, 78.81.
13.67,79.76/10503283, Santma Ehsete de Noquel! ,
Casari, 26.65, 12.80,22.87, 11.80, 74.12/60502795, Area XIV
Sergio Ulisses Silva Jatoba, 25.32, 14.71, 29.96, 60501133, Aimbere Giannaccini, 15.51, 15.70,
13.30, 83.29 / 10503221, Simone Maria Wolff da 29.37, 14.30, 74.88 / 60501312, Alessandro Luiz
Silva, 21.75,16.66,9.76,11.25,59.42/60502955, Chahini Escudero, 22.80,16.10,34.07,12.18,85.15/
Sofia Araujo Alves, 21.80, 6.45, 14.70, 12.21,55.16/ 60500406, Alexandre Trindade de Sousa, 22.80,
10505049, Ubajara Berocan Leite, 22.87, 16.40, 16.66,32.60, 12.46,84.52/60501002, Alexandro Go-
31.38,14.26,84.91 /60300200, Veronica Marques mes da Silva Carvalho, 19.45, 11.09,32.35,12.71,
Tavares, 22.93, 0.00, 29.40,12.21,64.54/60501567, 75.60/60502179, Alfredo Luiz Campos Junior, 21.67,
Waltercy dos Santos Junior, 18.96, 7.33, 24.19, 15.96,28.72,12.96,79.31 /10500251, Ana Cristina
11.83,62.31. Dimas de Souza, 23.80, 17.65,31.05, 14.30,86.80/

60500230, Ana Karine de Faria Santos A Bittencourt,
21.36,15.95,31.00,13.67,81.98/60501708, Antonio
Carlos Alves Carvalho, 22.65, 17.98, 36.43, 13.17,
90.23 / 60501496, Antonio Carlos Lopes Burity,
20.45, 18.07,35.03, 15.00,88.55/60502338, Ariane
Silva da Luz, 0.00, 14.85, 30.88, 14.33, 60.06 /
10500292, Artenor Luiz Bosio, 22.99, 16.80, 33.61,
12.88,86.28/10500879, Catarina Nogueira Franca,
21.38,15.32,31.71,11.46,79.87/60500115,Claudia
Tavares Fernandes, 21.58, 18.66,33.80, 12.51,86.55
/60500187, Claudio Nazareno, 22.22, 16.78, 33.06,
11.46,83.52/60500517, Clay Souza e Teles, 21.13,
17.98, 31.68, 13.67, 84.46 / 60500029, Cristiano
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Aguiar Lopes, 26.40, 18.26, 34.92, 13.30, 92.88 /
60502080, Denise do Carmo Direito, 20.91, 17.84,
34.17,13.63,86.55/60502018, Drausio Gomes dos
Santos, 23.22, 14.83,31.86,11.21,81.12/60500551,
Eduardo Manuel de Medeiros, 21.51, 17.70,35.35,
13.71, 88.27 / 60502068, Elizabeth Veloso Bocchino,
21.84,18.00,36.80,12.50,89.14/60501299, Erico
Goncalves da Silveira, 23.20, 16.72, 33.74, 11.55,
85.21 /60500794, Fabio Luis Mendes, 22.08, 18.52,
36.68, 11.18, 88.46 / 60500427, Fabio Mandarino,
26.40,14.29,34.56,13.17,88.42/60500373, Gabriel
Boavista Laender, 24.40, 18.25,34.39,13.17,90.21/
60500028, Georgia da Cunha Moraes, 25.37,15.57,
32.93, 14.30,88.17/60500405, Gilberto Fernandes
Taboada, 19.83, 17.28, 36.82, 11.80, 85.73 /
60500279, Janaina Goncalves Guimaraes, 19.90,
14.45, 31.22, 13.92, 79.49 / 60500758, Joao Alberto
de Oliveira Lima, 23.19, 18.00, 33.62, 11.88, 86.69 /
60501787, Joao Francisco de Sales Castro Gomes,
19.83, 17.46,34.05, 14.00, 85.34/ 10502152, Joao
Gustavo Alcantara Guimaraes, 21.58, 16.00, 31.28,
8.77, 77.63/ 10503048, Joao Luiz Pereira Marciano,
23.28,16.32,33.10,12.02,84.72/60502065, Jorge
Henrique Lima Lobo, 22.35, 15.72, 32.44, 12.80,
83.31 / 10502337, Jose de Sousa Paz Filho, 25.32,
17.33,32.01,14.33,88.99/60500003, Julio Jose da
Silva Junior, 21.60, 16.00, 31.06, 15.00, 83.66 /
11802095, Luciano Miranda Silva, 25.48, 16.51,
29.93, 13.63, 85.55 / 60501047, Luciano Viana do
Amaral, 25.07, 17.60, 32.49, 13.13, 88.29 /
60500889, Luis Justiniano de Arantes Fernandes,
27.00, 17.12, 37.70, 13.17, 94.99/ 12509207, Luiz
Fernando Bicalho Domingos, 18.56, 16.00, 32.89,
15.00,82.45/62200076, Marcio Mendonca Nunes,
19.18,18.75,35.02,14.33,87.28/60500431, Marcus
Augustus Martins, 23.40,16.98,34.93, 15.00,90.31/
60500896, Marcus Vinicius Monteiro Gomes, 19.36,
18.88,34.46,13.38,86.08/60500865, Mario Augusto
Muniz Guedes, 21.16, 16.64, 31.69, 13.96, 83.45 /
60500861, Mauro Carvalho Chehab, 19.95, 18.01,
31.40,9.88,79.24/60500917, Odarci Roque de Maia
Junior, 21.37, 18.33,33.91, 14.33,87.94/60500628,
Paula Araujo Medeiros, 22.52, 18.53,33.51, 14.00,
88.56 / 62200135, Pedro Armando Vieira, 21.39,
17.43,31.71,14.63,85.16/60501308, Ricardo Olive
ira Santos, 19.95, 15.47, 29.51, 12.50, 77.43 /
62200131, Ricardo Paiva Casaes, 25.67, 15.91,
26.19,14.00,81.77 / 60502470, Rodrigo Abdalla Fil
gueiras de Sousa, 21.22,18.74,30.21,13.50,83.67/
60502488, Roge Oliveira, 20.83, 18.38, 30.40, 14.33,
83.94/60501394, Rogerio Pessanha Lobato, 21.96,
15.18,27.55,12.93,77.62/60501982, Rose Mary

Antunes, 24.12, 18.65, 33.87, 14.33, 90.97 /
10502150, Vilmar Rosa de Freitas, 20.79, 17.69,
34.71, 11.71, 84.90/61800059, Vitor Fernando Berti
ni, 20.42,16.37,31.08,13.96,81.83/60501184, Wal
ter Henrique Mejlachowicz, 17.64, 17.28, 32.03,
15.00,81.95/60500307, Willy da Cruz Moura, 20.79,
15.45,28.95, 11.51,76.70.

Área XV
60500051, Adriana Magalhaes Alves de Melo,

24.00, 7.71, 27.50, 15.00, 74.21 / 60500849, Ana
Claudia Ellery Lustosa da Costa, 24.26, 2.74, 27.58,
13.67, 68.25/60500749, Ana Maria de Albuquerque
Moreira, 22.60, 3.79, 27.67, 15.00, 69.06 / 60500617,
Ana Valeska Amaral Gomes, 27.60, 10.56, 31.13,
13.50, 82.79 / 10500271, Antonio Newton da Rocha
Pimenta, 27.07, 0.00, 33.77, 15.00, 75.84/62200110,
Carta Beurlen, 23.00, 0.00, 31.42, 14.63, 69.05 /
60500573, Carolina Cezar Ribeiro, 27.39, 7.95, 33.64,
13.96, 82.94/60502324, Cinara Dias Custodio, 29.40,
3.28, 28.82, 13.50, 75.00/60500741, Claudia Neves
Coelho de Souza, 29.80, 9.17, 30.16, 14.33, 83.46 /
60300061, Claudinei Jose dos Santos, 25.16, 7.81,
26.46, 14.00, 73.43/60502466, Claudio Villalva Civatti,
21.39, 0.00, 24.30, 10.18, 55.87 / 10503261, Cleyton
Dominguesde Moura, 28.60,10.00,27.23,14.67,80.50
/ 10500711, Dulce Maria Baptista, 29.80, 6.48, 27.14,
13.13, 76.55/ 10502118, Dulcidio Siqueira Neto, 23.38,
7.07, 30.53, 14.67, 75.65 / 60500761, Eduardo
Machado, 21.97, 2.78, 28.48,12.25,65.48/60501395,
Eglaisa Micheline Pontes Cunha, 23.52, 2.95, 25.12,
15.00, 66.59/60500346, Elidecir Rodrigues Jacques,
25.37, 10.75, 28.86, 14.67, 79.65 / 60502648, Elza do
Nascimento de Carvalho, 22.70, 2.78, 28.17, 14.00,
67.65 / 60500784, Ethel Valeria de Oliveira Raiser,
24.49, 4.07, 27.92, 13.17, 69.65 / 11801015, Flavia
Levemfous, 27.00, 5.47, 15.12, 15.00, 62.59 /
10500785, Guilherme de Azevedo Franca, 22.89, 4.72,
10.48, 13.55, 51.64 / 60502698, Helio Chaves Filho,
21.40, 3.49, 16.02, 13.17, 54.08 / 10503359, Iram
Marcelo Gleria, 23.28, 2.51, 14.41, 14.30, 54.50 /
60501890, Jane Cristina da Silva, 20.34, 3.56, 14.99,
14.33, 53.22 / 60501930, Jeane Gameiro Miragaya,
22.35, 3.60, 14.51, 14.01, 54.47 / 10503469, Joana
Piske Dalmoro, 18.69, 2.01, 13.97, 13.63, 48.30 /
10500336, Joao Batista Geaquinto Paganine, 24.99,
12.12,27.59, 14.33, 79.03/62200031, Jorge Luis dos
Santos Alves, 26.62, 5.69, 17.27, 13.96, 63.54 /
60500699, Jose Carlos Reis Menezes, 22.32, 9.28,
28.49, 11.47, 71.56/60500639, Katia dos Santos Bom,
23.77, 10.72, 28.32, 13.50, 76.31 / 10503175, Livia
lsabele Mayer Blaskevicz, 23.80, 6.40, 17.95, 13.50,
61.65 / 62500113, Luis Fernando Ferraz, 17.87, 3.11,
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12.28, 13.30, 46.56 / 60500855, Luiz Cesar Cunha
Lima, 24.99, 4.66, 15.86, 13.50, 59.01 / 60502723,
Marco Antonio Cavalcanti da Rocha, 27.60, 1.91, 14.45,
12.30, 56.26 / 60500155, Maria Aparecida Andres
Ribeiro, 26.00,10.11,31.60,12.80,80.51 /60500358,
Maria Aparecida Chagas Ferreira, 18.33, 10.62, 26.48,
12.84, 68.27/ 12202053, Maria Betania Pereira Gomes
G Duarte, 24.95, 2.50,10.47,12.97,50.89/10503127,
Maria Elisa Eichler, 29.09, 1.25, 14.79, 12.51, 57.64/
60501060, Mauricio Holanda Maia, 26.73,10.22,26.57,
13.33, 76.85 / 10504049, Monica Castagna Molina,
29.17, 5.84, 10.58, 13.93, 59.52 / 60502701, Najla
Veloso Sampaio Barbosa, 24.40, 4.40, 11.61, 13.96,
54.37 / 62200054, Patricia Amaral Porto, 25.20, 0.00,
8.94, 12.64,46.78/10500531, Patricia Barros Martins,
20.76, 11.61, 26.08, 15.00, 73.45 / 10501385, Patricia
Mateus Costa Melo, 23.16,10.85,24.43,12.94,71.38/
60500017, Paula Cavalcanti Martini 1. dos Santos,
23.00, 2.60, 8.44, 14.67, 48.71 / 62000124, Philipe
Vaver Junior, 28.38, 10.79, 27.45, 13.67, 80.29 /
60502181, Weliton Moreira Bastos, 22.12, 10.10,22.06,
12.83,67.11.

Área XVI
10503368, Alcinda Maria Machado Godoi,

25.76, 15.65, 29.60, 12.88, 83.89 / 10500055, Ana
Maria de Oliveira Carneiro, 16.50, 15.52, 18.34,
14.67, 65.03 / 60500825, Antonio Jose Costa
Cardoso, 14.44, 14.64, 23.24, 15.00, 67.32 /
60502309, Armando Martinho Bardou Raggio, 8.52,
8.16,15.20,14.33,46.21 /10500507, Carla Pacheco
de Brito, 8.39,14.50,18.79,13.00,54.68/60500123,
Claudio Viveiros de Carvalho, 23.28, 12.14, 25.51,
12.88, 73.81 / 10502302, Cristina Lucia Rocha Cubas
Rolim, 16.28, 9.65, 16.96, 14.38, 57.27/ 10502170,
Cristine Leite Carneiro, 14.47, 15.52, 26.50, 15.00,
71.49 / 60500001, Dea Mara Tarbes de Carvalho,
16.80,15.76,23.18,13.21,68.95/62500047, Denis
Murahovschi, 9.60, 14.05, 20.00, 14.67, 58.32 /
60502305, Durcinea Crispim de Sousa, 10.35, 10.19,
20.60, 15.00,56.14/60500224, Fabiano Peixoto da
Conceicao, 14.06, 13.28, 20.25, 12.17, 59.76 /
10503029, Fabio de Barros Correia Gomes, 21.87,
18.27, 30.25, 14.00, 84.39 / 60500778, Gustavo
Silveira Machado, 12.69, 16.01, 27.61, 15.00, 71.31 /
62500251, Heleno Rodrigues Correa Filho, 25.40,
12.18, 14.66, 13.38, 65.62 / 60501545, Helio Bergo,
6.12,0.00,9.77,13.58,29.47/60502953, Ludmylla
de Oliveira Beleza, 21.12, 9.68,19.33,11.13,61.26/
60500799, Luis Claudio de Araujo Ladeira, 18.63,
11.90,29.08, 12.01, 71.62/10504026, Marcia Franke
Piovesan, 12.15, 12.93, 20.80, 14.63, 60.51 /
60500171, Regina Celi Scorpione Nazareno, 12.20,

10.68, 33.08, 15.00, 70.96/60500220, Rodolfo Costa
Souza, 12.74, 11.84,35.35,15.00,74.93/60501427,
Rosani Evangelista da Cunha, 13.06, 15.75, 28.55,
15.00, 72.36 / 10500416, Samuelteixeira Gomes
Ferreira, 16.44, 14.03, 26.59, 13.59, 70.65 /
60500822, Sergio Barbosa Batista, 14.16,3.58,4.10,
8.71,30.55/62200215, William Waissmann, 19.87,
13.81,23.79,11.55,69.02.

Área XVII
10503162, Alden Mangueira de Oliveira, 16.57,

11.32,33.33, 12.55, 73.77 / 62500413, Alexandre Jorge
Carneiro de Freitas, 19.62, 15.97,33.50,14.30,83.39/
10500492, Andre Luiz Valle Rosa, 14.36, 13.83,26.47,
14.00, 68.66 / 60500425, Carlos Roberto Kenji Fuzita,
13.80,12.20,31.47,14.63,72.10/60500928, Christian
Perillier Schneider, 8.60, 14.67, 28.75, 14.00, 66.02/
10503326, Claudio Medeiros Leopoldino, 20.80,16.54,
28.49, 15.00, 80.83 / 10500804, Claudionor Rocha,
28.19, 15.46, 30.93, 12.88, 87.46/60501859, Daniel
Barcelos Vargas, 19.80, 13.61, 32.40, 14.30, 80.11 /
60501541, Darisa Ribeiro de Castro, 14.20, 7.86, 24.12,
11.84, 58.02 / 60501590, Edgar Ribeiro Dias, 17.40,
10.65, 29.03, 14.63, 71.71 / 60502358, Eugenio
Marcello Borges Peres, 20.40, 9.71, 28.10, 9.81, 68.02/
62200019, Fernando Carlos Wanderley Rocha, 18.19,
12.53,29.89, 14.67,75.28/60502761, Ismael Cabral
Menezes, 21.54,14.16,29.03,14.67,79.40/10503167,
Joao Claudio de Almeida IIdefonso, 16.58, 14.23, 22.74,
14.05,67.60/62200083, Jose Antonio Turnes Gomez,
21.20, 14.16, 31.99, 12.80, 80.15/62000007, Kaiser
Pimentel de Araujo, 29.40,13.61,30.58,15.00,88.59/
10501683, Koichi Ouki, 6.65,4.33,23.08,10.88,44.94/
60500874, Luiz Claudio Silveira Duarte, 22.40, 7.20,
31.97, 14.26, 75.83 / 60502828, Marco Aurelio de
Souza, 19.79, 15.88,30.81,14.63,81.11/62200013,
Mario Santos Goncalves, 11.40, 10.66, 25.24, 13.38,
60.68 / 61800043, Paulo Ricardo Brinckmann Oliveira,
14.79, 13.45, 33.47, 13.96, 75.67 / 60501546, Pedro
Paulo Mena Barreto Rezende, 11.40, 11.75, 21.88,
13.59, 58.62 / 10503160, Remilson Soares Candeia,
8.78, 11.88, 23.26, 13.38, 57.30 / 60501780, Romeu
Camargo Brasileiro, 0.00, 0.00, 30.12, 12.68, 42.80/
60500779, Sergio Fernandes Senna Pires, 28.20,
11.23, 33.28, 14.05, 86.76 / 60500622, Sergio Luiz
Goulart Duarte, 22.80, 13.00, 25.71, 14.38, 75.89 /
61800014, Yashaku Kimugawa Junior, 14.16, 13.06,
26.06, 12.43,65.71.

Área XVIII
62500163, Alvaro Augusto Guedes Galvani,

20.28,16.00,22.40, 14.30, 72.98/12202055, Augusto
Grieco Sant'anna Meirinho, 22.80,15.86,25.44,13.96,
78.06 / 62500059, Carla Aparecida Arena Ventura,
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22.80, 14.40, 20.65, 14.63, 72.48/60300085, Carlos
Frederico Pereira da Silva Gama, 22.60, 14.23, 25.95,
13.50, 76.28 / 60502032, Carlos Ricardo Caichiolo,
24.12, 13.69, 24.00, 13.50, 75.31 / 10503051, Clarita
Costa Maia, 21.60, 12.09, 23.64, 13.80, 71.13 /
61800026, Eduardo Jose Giacomet, 16.46, 12.45,
19.45,13.01,61.37/10500351, Eduardo Salloum, 9.84,
8.79,24.80,14.63,58.06 /10500261, Eliane Eyre de
Oliveira, 20.08, 16.80, 20.65, 14.30, 71.83 / 60501290,
Eric do Vai Lacerda Sogocio, 19.64, 12.80, 25.92,
14.63, 72.99 / 60500670, Erivaldo Alfredo Gomes,
17.70,12.14,19.03,14.33,63.20/60500536, Fernando
de Magalhaes Furlan, 19.20, 11.92,20.80, 12.84,64.76
/ 10503311, George Rodrigo Bandeira Galindo, 25.92,
13.69, 24.51, 13.00, 77.12 / 60500011, Jaime de
Carvalho Leite Filho, 26.52,12.49,19.20,13.55,71.76/
60500074, Jose Carlos Araujo Lopes Junior, 15.60,
14.11, 26.23, 12.06, 68.00 / 60500486, Luis Fernando
Correa da Silva Machado, 18.76, 16.37, 17.77, 12.50,
65.40 / 60500538, Manuella Damasceno Louzada,
23.06, 15.96, 24.61, 14.00, 77.63 / 62500077, Marcelo
Bohlke, 29.52,17.72,27.20,12.83,87.27/10500001,
Marcio Pereira Pinto Garcia, 23.88, 14.25,28.47, 13.59,
80.19/ 10500178, Marco Antonio Marquez de Amorim,
19.80, 9.42, 20.46, 11.97, 61.65 / 60500565, Marcos
Rosas Degaut Pontes, 25.58, 12.37, 30.20, 14.33,
82.48 / 10503408, Mirlane Klimach Guimaraes, 25.20,
10.27, 26.09, 14.30, 75.86 / 10505090, Roberto de
Araujo Chacon de Albuquerque, 18.88, 14.70, 27.73,
13.68, 74.99 / 62200086, Rodrigo Meirelles Gaspar
Coelho, 21.60, 9.20, 24.00, 14.38, 69.18/60502916,
Rosendo Pereira de Melo Neto, 29.40, 16.93, 33.60,
14.67, 94.60 / 61800008, Tatiana Lacerda Prazeres,
28.56,14.66,30.40, 15.00,88.62.

Área XIX
60500901, Carlos Eduardo Vidigal, 15.00, 18.00,

32.50,14.67,80.17/10502529, Carlos Eugenio Varella
Escosteguy, 17.80, 7.20, 26.59, 12.68, 64.27 /
62200099, Carlos Mauricio Pires e A. Ardissone, 12.00,
11.40, 22.61, 13.76, 59.77 / 10505026, Eduardo
Antonio Mello Freitas, 24.45,13.69,26.89,14.67,79.70
/62500230, Felipe Basile, 24.20, 17.79, 39.48, 12.09,
93.56 / 10500713, Jose Antonio Fernandes de
Magalhaes, 23.80, 15.47, 26.91, 12.26, 78.44 /
60500243, Luiz Henrique Vogel, 28.40, 17.79, 39.58,
13.50, 99.27 / 62500415, Marcelo de Lima e Souza,
22.38, 15.57, 34.80, 14.33, 87.08/62500100, Marina
Soler Jorge, 17.40, 15.73, 29.72, 14.33, 77.18 /
60500121, Marta Regueira Fonseca Pelegrini, 23.60,
17.41, 36.06, 12.83, 89.90/ 60500004, Nelson do Vale
Oliveira, 22.87, 15.51, 25.30, 14.67, 78.35/ 10503225,
Paulo Eduardo Castello Parucker, 20.00, 9.86, 29.31,

14.33, 73.50 / 60501884, Roberto Henrique
Sieczkowski Gonzalez, 8.52,16.00,26.00,14.30,64.82
/ 60501662, Santino Magalhaes Cavalcanti, 9.00,
11.46, 25.51, 12.83, 58.80 / 60500637, Seme TaJeb
Fares, 16.97, 14.40, 33.50, 14.38, 79.25 / 12002148,
Sergio Eduardo Ferraz, 24.00, 16.00, 35.74, 14.30,
90.04.

Área XX
10503024, Abrahao Andre de Araujo, 19.00,

22.29, 32.00, 12.01, 85.30/60502935, Alexandre Luis
Dias Soares, 21.81, 20.79, 31.69, 15.00, 89.29 /
60500854, Alexandre Neves Moreira, 22.50, 22.50,
37.60, 13.50, 96.10 / 60500083, Anderson Andrade
Depizol, 21.82, 21.82, 38.40, 13.88, 95.92/60501839,
Antonio Jose Teixeira Leite, 18.18, 18.00, 33.21, 12.83,
82.22 / 12205023, Antonio Jose Vieira de Queiros
Campos, 24.33, 23.33, 30.40,13.17,91.23/10502357,
Aurelio Hauschild, 19.00, 19.82, 39.47, 15.00, 93.29 /
60501033, Caio Mareio Pereira Lyrio, 16.47, 19.50,
32.98,14.00,82.95/10502136, Carlos Tobias da Silva,
19.82,20.70,36.00,13.21,89.73/10503219, Cintia da
Costa Correa, 19.00, 18.35, 34.40, 13.17, 84.92 /
60500069, Claudio Araujo Reis, 24.32, 18.33, 35.20,
15.00, 92.85 / 10503479, Cristiano Ferri Soares de
Faria, 20.99, 21.17, 39.20, 13.88, 95.24/60502512,
Davi Anjos Paiva, 15.50, 18.00, 37.07, 15.00, 85.57 /
60500296, Douglas Pescadinha Junior, 25.00, 20.77,
31.72, 13.21,90.70/60500174, Dourivan da Silva Lima,
21.97,17.07,27.72,10.84,77.60/62500086, Eduardo
Modena Lacerda, 19.99, 22.33, 36.00, 14.67, 92.99/
62000126, Fabio Augusto Santana Hage, 16.12, 10.17,
36.00, 14.00, 76.29 / 60500216, Fabio Watanabe
Terada, 22.86, 20.50, 31.64, 12.55, 87.55 / 60500705,
Genario Viana Filho, 16.33, 20.00, 31.20,15.00,82.53/
60501371, Geraldo Cordeiro Tupynamba, 21.30, 22.50,
36.00, 15.00,94.80/60501894, Glauber Maciel Santos,
22.50, 21.28, 36.00, 15.00, 94.78 / 10503134, Jair
Francelino Ferreira, 16.77, 17.83,36.00, 14.67, 85.27/
10501386, Jairo Luis Brod, 22.50, 18.95, 34.13, 12.21,
87.79/60500835, Joao Carlos Ferreira da Silva, 23.17,
20.50, 37.60, 13.96, 95.23 / 60502482, Joao Savio
Padilha de Castro, 21.33, 20.50, 35.47, 13.63, 90.93/
60501260, Jorge Luiz Pennafort Palma, 22.33, 22.14,
39.69,15.00,99.16/60502724, Jose Augusto dos Reis
Gomes, 22.32, 17.88, 37.33, 13.96, 91.49 / 10502163,
Jose Benicio Menezes Bisneto, 16.11, 18.82, 36.00,
12.39,83.32/60501655, Jose Carlos Violato Gomes,
22.17,21.50,39.45,14.33,97.45 / 10502547, Jose
Dantas Filho, 20.50, 21.64, 38.64, 13.18, 93.96 /
10503030, Jose Fernandes Bacelar, 16.50, 18.00,
32.49, 13.17, 80.16 / 10502027, Jose Luiz Thadeu
Pereira Martins, 20.15, 21.00, 33.72, 14.63, 89.50/
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10503333 Leandro Neves Cariello, 20.00, 20.50, 35.13, 14.14,6.92,12.36,14.63,48.05/10503068, Cristiano
14.63, 90.26 / 60500053, Luis Anselmo Reges Barros de Matos, 15.60,5.10, 13.52, 10.68,44.90/
Dourado, 21.00, 21.32, 27.20, 11.84,81.36 / 60500614, 10503159, Dalmo Jorge Lima Palmeira, 24.20, 15.58,
Macleuler Costa Lima, 21.00, 21.50, 36.00, 14.67, 28.68, 13.96, 82.42/ 10503443, Deolinda Gomes Ri-
93.17 / 62500071, Marcos Vianna Van Acker, 19.62, beiro, 9.67, 3.84, 13.45, 13.17, 40.13 / 60502037,
20.07, 34.67, 15.00, 89.36 / 60501933, Maria da Eduardo Cezar Gomes, 11.14,6.27, 12.80, 13.17,
Conceicao Lima Alves, 21.64, 21.31, 34.67, 15.00, 43.38/60500197, Estela Alves de Medeiros, 24.51,
92.62 / 60500948, Maria Tereza Coelho Rezende, 12.90, 15.87, 14.67,67.95/60500363, Fabiano Ma-
18.83, 19.83,36.00, 15.00,89.66 / 60500092, Nelson chado Peres, 14.59, 5.84, 12.56, 15.00, 47.99 /
de Almeida Torreao Junior, 20.00, 20.81,31.64, 14.38, 62500269, Fatima Aparecida Napolitano, 6.54, 8.90,
86.83 /10504033, Newton Araujo Junior, 21.67, 21.00, 15.40,9.21,40.05/60501741, Francine Silva Figuei-
37.31, 13.67, 93.65 / 60500567, Niquele Moura redo, 13.67,6.64, 11.67, 13.71,45.69/60500109,
Siqueira, 21.00, 19.00, 37.87, 14.33, 92.20/60502053, Geise de Castro Pouchain, 23.92, 9.58, 32.84, 13.33,
Omir Jose Pereira Lavinas, 21.50, 20.72, 36.00, 15.00, 79.67 / 60500853, Gerson Jose Lourenco, 23.57,
93.22 / 60500395, Paulo Henrique Brandao, 22.50, 17.47,28.09, 13.63,82.76/61800011, Graziela Fer-
23.16,38.40,15.00,99.06 / 60501214, Paulo Sergio nanda Seibel Rodriguez, 13.40, 13.41, 17.10, 14.05,
Neves Damico, 21.31, 23.31, 39.14, 14.00, 97.76 / 57.96/60300025, Gustavo Alcides da Costa, 16.87,
10503243, Pedro Aquino Noleto Filho, 21.17, 19.00, 6.26,13.04,12.88,49.05/10503267, Gustavo Teixei-
37.60, 15.00, 92.77 / 62000150, Pierre Perreault de ra Ramos, 15.76, 12.57, 11.29, 13.96, 53.58 /
Laforet, 20.90, 21.28, 30.29,13.67,86.14/60500798, 10503114, Henrique Kenup Sathler, 16.18, 16.25,
Raimundo Milton Vale da Rocha, 22.82, 17.50, 35.44, 14.25, 12.83, 59.51 /60500985, Holden Macedo da
15.00, 90.76 / 60502007, Renato Amaral Braga da Silva, 22.37, 7.46, 14.12, 14.67, 58.62/60500199,
Rocha, 22.66, 20.61, 36.53,14.01,93.81 /10300990, Jose Pedro Tavares da Silva, 15.89, 4.58, 13.29,
Rildo Jose Cosson Mot~, 22.91, .23.13,40.00,12.93, 13.18, 46.94 / 10503328, Jose Willemann, 26.40,
98.97/60500326, Rodngo Amonm Goncalves Ro~, 16.40, 15.06, 15.00, 72.86/ 10503307, Juliano Zai-
19.31, 18.62,31.38, 14.67,83.98/10500256, Rogeno den Benvindo, 9.20, 6.00, 14.53, 13.63, 43.36 /
Luis Barroca Costa, 20.90,13.39,34.22,14.33,82.84 / 62200047, Luciano Melo de Medeiros, 13.16, 0.00,
60501157, Rosana Cristina da Cunha, 17.47, 15.80, 15.64,12.83,41.63/60500934,LuizAlbertodosSan-
34.40, 13.96, 81.63 / 60500223, Tatiana de Amorim tos, 25.60, 16.93, 35.72, 14.05, 92.30 / 60500785,
P~ch~?, 18.32, 16.33, 2~.52, 14.38,77.55/61800004, Marcelo Abi-ramia Caetano, 23.15, 15.56, 14.84,
Tito LIVIO Prates Aleg~ettl, 22.82, .22.64, 38.55, 14.67, 13.96, 67.51 / 60500297, Marcelo Barboza Ribeiro,
98.68 / 10502029, Tnstao Salustlano ~o~~lho, 24.~2, 11.74, 7.46, 21.04, 11.81, 52.05/62500302, Marco
19.66,32.00,13.96,89.94/10500420,VlnIClusFerrelra A t . B C d d S 1632 1185
d AI O 79 / n OnlO ueno ar 050 e ousa, . , . ,

e encar, 17.30, 15.7~, 31? : 14.63, .41 32.38,13.51,74.06/60502435, Marco Aurelio de Le-
60502677, Wagner Mundlm Ribeiro, ~9.83, 16.67, mos Santos, 23.79 7.60, 16.86, 14.33, 62.58 /
38.67, 13.30, 88.47 / 60300109, Washington Torres, ' .
18.00,19.33,36.53,15.00,88.86/60500768, Wilson de 10303056, Marcos Ron~l, 24.68: 17.73,33.56,13.96,
Paula Silveira, 22.33, 21.83, 34.08, 13.17, 91.41 / 89.93/ 10502409, Mana Valena Duarte de So.uza,
10502396, Vara Carla Gil Silva Novis, 20.00, 20.00, 22.1~, 16.36,26:92,12.68,78.08/10502298, Michel
3040 1500 85 40 MartinS de MoraiS, 13.08, 9.03, 17.20, 13.21, 52.52/

. , . , . . 60500499, Monica D Alvear Borati, 26.15, 18.44,
Área XXI 20.39,14.67,79.65/60502492, Neila Oliveira Costa,

60501960, Aline Tacira de Araujo, 11.78, 16.00, 24.99,6.88,15.06,14.00,60.93/60500941, Nilo Sil-
29.02,14.33,71.13/60500893, Amarildo Saldanha va The Pontes, 18.93,8.49, 16.04, 11.88,55.34/
de Oliveira, 8.68, 5.63, 30.47, 14.67, 59.45 / 60501829, Pedro Ricardo A. de Oliveira, 24.07,8.49,
60501746, Ana Angelica Campelo de A. e Melo, 5.68, 32.88, 15.00, 80.44/60500516, Rafael Silveira e Si1-
16.67,10.90,15.00,48.25/10500211, Ana Cristina va, 20.28, 8.75,18.11,14.00,61.14/60502055, Re-
Tobias Carneiro e Souza, 11.63, 8.12, 9.66, 11.88, nata Mello Baars Miranda, 24.59, 17.07, 36.09, 12.46,
41.29/ 10504005, Anke Cordeiro Moraes, 9.69, 7.76, 90.21 /60500503, Rodrigo Flavio de Oliveira Miranda,
14.87, 14.00, 46.32 / 60500328, Audrey Ferreira, 8.99,6.67,16.88,12.55,45.09/60501319, Sara Ma-
23.68,17.20,14.80,12.83,68.51/10503415, Carlos ria de Vasconcelos Monteiro, 16.17, 6.45, 31.76,
Brown de Souza Pereira Gomes, 0.00, 7.69, 11.42, 14.38,68.76/60500404, Sergio Ricardo dos Santos
13.50,32.61/60500756, Charles Lustosa Silvestre, Rosa, 11.73,5.09,34.16,14.05,65.03/60500833,
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Área XXI

Área XX
60502093, Alfredo Couto Rosa Lopes, 15.46,

19.50,30.89, 14.05, 79.90/62200180, Antonio Henri
que Loureiro Abranches, 18.23,23.30,37.51,13.67,
92.71 /60501403, Claudia Emir Vieira Galante, 19.59,
22.07,33.19,13.17,88.02/60501716, Edgard Tava
res, 16.30, 16.00, 31.41, 11.84, 75.55 / 60501828,
George Aldi de Sousa Silva, 14.74, 2.85, 36.52,
14.67,68.78/60500183, Luiz Gustavo Rabelo Car
neiro, 18.00, 15.33,32.20, 12.83,78.36/10503379,
Marcelo de Franca Moreira, 23.33, 21.99, 33.84,
14.67,93.83/60500610, Maria Lucia Resende Silva,
18.67,18.67,36.00,13.13,86.47/10503470, Ultimo
de Carvalho Pessoa, 21.00, 19.83, 34.29, 12.84,
87.96.

Área I
60300116, Amaury de Matos Rodrigues, 22.35,

18.00, 29.11, 14.67, 84.13/ 62000145, Guido Rostand
Cordeiro Monteiro, 9.85, 6.24, 15.20, 13.96,45.25.

Área"
60502679, Gilsomar Silva Barbalho, 29.11,

13.92,32.33,13.83,89.19.

Área VIII
60501802, Antonio Ferreira Lima, 23.20, 9.04,

30.73, 14.33, 77.30 / 60502332, Paulo Roberto
Ossami Haraguchi, 26.50, 13.14,25.87, 11.01, 76.52.

Área XV
60300061, Claudinei Jose dos Santos, 25.16,

7.81,26.46, 14.00, 73.43 /10500336, Joao Batista Gea
quinto Paganine, 24.99, 12.12, 27.59, 14.33, 79.03.

Área XVI
60502305, Durcinea Crispim de Sousa, 10.35,

10.19,20.60,15.00,56.14/60500224, Fabiano Peixoto
da Conceicao, 14.06, 13.28,20.25,12.17,59.76.

Symone Maria Machado Bonfim, 23.40, 17.85,35.32, 60502492, Neila Oliveira Costa, 24.99, 6.88,
14.67, 91.24/60500592, Tania Mara Eller da Cruz, 15.06,14.00,60.93.
14.78,6.28,33.31,12.93,67.30/10503155, Vanialu- 1.2 Resultado final na prova discursiva dos
cia Lins Souto, 22.03, 16.76, 29.25, 14.00, 82.04/ candidatos na condição sub judice, na seguinte
60502468, Vera Lucia Holanda Lemos, 10.00, 15.68, ordem: área, número de inscrição, nome do candidato
30.85, 14.30, 70.83/62500018, Walter Oda, 28.00, em ordem alfabética, nota final no texto 1, nota final
17.73,37.16,14.30,97.19/60500277, WalterSimoes no texto 2, nota final no texto 3, nota final no texto 4 e
Filho, 22.70,17.12,32.85,15.00,87.67. nota final na prova discursiva.

1.1 Resultado final na prova discursiva dos can- Área XIII
didatos que se declararam portadores de deficiên- 60500781 Marcos Antonio da Silva, 24.24,
cia, na seguinte ordem: área, número de inscrição, 8.84,26.79, 10.88, 70.75.
nome do candidato em ordem alfabética, nota final no ,
texto 1, nota final no texto 2, nota final no texto 3, nota Area XX
final no texto 4 e nota final na prova discursiva. 60501718, Leonel Munhoz Coimbra, 15.96,

17.67,24.77,14.05,72.45.
2 Convocação para a prova de títulos, na se

guinte ordem: área, número de inscrição e nome do
candidato em ordem alfabética.

Área I
60500748, Alessandra Costa Borges / 60501434,

Alexandre Araujo Costa / 60501556, Alexandre Vitorino
Silva / 60300116, Amaury de Matos Rodrigues /
60500153, Ana Beatriz Ferreira Groba / 60300003,
Anderson Mendes Moreira / 60500930, Andrea Alves
de Carvalho Amorim / 60500218, Anna Flavia Nobrega
Cavalcanti / 60501205, Claudio Fontes Faria e Silva /
10503210, Cristina Matiko Takemura Kreutz /
62000014, Daniel Felix Gomes Araujo /10502035, Dina
Oliveira de Castro Alves / 60502695, Fernando dos
Santos Carneiro / 60502180, Gustavo Ponce de Leon
Soriano Lago / 60502073, Jean Keiji Uema/1 0503049,
Jose Roberto Leite de Matos / 60502838, Juliana Borto
lini Bolzani / 60500151, Leonardo Augusto de Andrade
Barbosa / 60500345, Luciana Pato Pecanha Martins /
60500139, Manuella da Silva Nono /12509187, Marce
lo dos Santos Soeiro / 10500426, Mareio Silva Fernan
des / 62200113, Maria Clara Mendonca Perim /
10502380, Maria Luisa Silva Ribeiro / 60501803, Mauri
cio Muriack de Fernandes e Peixoto / 10503364, Paulo
Fernando Mohn e Souza / 62500115, Raphael Maia
Negrao Caldas / 60500160, Ricardo Mandelli Bisi /
60501058, Roberto Carlos Martins Pontes / 60500146,
Ronaldo Jorge Araujo Vieira Junior / 62500058, Sergio
Verissimo de Oliveira Filho /10500896, Thais Mordente
de Souza / 60500095, Tiago Alves de Figueiredo.

Área"
60501021, Alexandre Sankievicz / 60500469,

Antonio Henrique Graciano Suxberger / 60502133,
Francisco Lucio Pereira Filho / 60502500, Francisco
Marcos Batista / 60502679, Gilsomar Silva Barbalho /
60502372, Henrique Leonardo Medeiros / 60500796,
Luiz Fernando Botelho de Carvalho / 60501642,



Área IV
60500221, Antonio Leonardo de Azevedo Car

valho / 60500385, Aurelio Guimaraes Cruvinel e Paios
/60500483, Heron Carley Dias Custodio / 60502873,
Hugo Alexandre Galindo / 60502178, Jose de Riba
mar Pereira da Silva / 60500776, Marcelo de Rezende
Macedo / 60300145, Marco Aurelio de Paula Santos.

Área V
61800042, Adriane Perini Artifon / 60300068,

Angelo Azevedo Queiroz / 60500415, Claudia Virginia
Brito de Melo / 60500360, Davi Ribeiro de Oliveira Ju
nior /60500085, Flavio Alves de Sousa /60500576,
Jorge Luis Lopes Manzur / 60501454, Leonardo Jose
Rolim Guimaraes / 60500650, Maria Juliana Vaz Fer
reira Bueno.

Área VI
60502854, Alessandra Valeria da Silva /

60500278, Bruno Dantas Nascimento / 60502573,
Luis Antonio Guerra Conceicao Silva /60300179, Pa
ulo Andre Pires Simoes / 60501549, Ricardo Verdum /
10500282, Silvia Maria Ferreira Guimaraes.

Área VII
60500507, Andre Pachioni Baeta /60500247,

Bruno Mattos e Silva/ 60502038, Cassiano Luiz Cres
po Alves Negrao /60300108, Cristiano de Souza Eloi /
60500420, Fernando Sachetti / 60501589, Leandro
Lobato Alvarez / 60500905, Leonardo Lisita /
10502071, Luiz Humberto Cavalcante Veiga /
60502027, Marcelo do Carmo Fernandes / 6050051 O,
Maria Jose Duarte Goncalves Ramos / 60500999,
Paulo Rodolfo Ogliari /10505114, Sergio Consolmag
no / 60500298, Vagner Fantinel de Rosso.

Área VIII
60501802, Antonio Ferreira Lima / 60501370,

Carla Maria Martins Gomes / 10500241, Francisco
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Marcello Artur Manzan Guimaraes/ 60300029, Nadja Jayme de Aguiar Neto / 6050201 O, Lucia Helena Ca-
Machado Botelho / 60501984, Paulo Roberto Galvao valcante Valverde /60502245, Luciana Asper Y Val-
de Carvalho. des / 10503574, Ludmila Fajardo Fassy / 62000065,
Á 11I Luis Fernando Lima de Oliveira / 10503683, Marcio

rea Ad'l N d L' /60501410 Azevedo Ramos / 62000069, Marco Aurelio Ventura
. 60501281, I~n unes e Ima. ' Peixoto / 10502459, Marilene Carneiro Matos /

Adnano da Nobrega Silva / 10500573, AntoniO M~rcos 10504048, Marta Simone Silva do Carmo / 10500649,
Silva Santos / 60501657, Carlos Alberto MartinS / M' M d O da AI /60500955 N" M. . omque oura e ze a , I son a-
60501250, Fabiano da Silva Nunes / 60501865, Fene- t' d S t / 60502332 P I R b rt O .. .. Ias e an ana , au o o e o ssaml
Ion Moscoso de Almeida / 60300059, Ferna~do ~1?elrO Haraguchi / 60501588, Paulo Tominaga / 60501497,
da Cunha / 60500225, Jose Augusto MaCiel Vidlgal / R' d G Id R d S"I . /10500462 R". . "Icar o era o ezen e I velra , oge-
60502394, Jose Galvao Dlnlz Filho /60500382, Luclola "S h "d t 1/ 10502336 W It F B /. "" . no C el eman e , a er aco ezerra
Calderan da Silveira e Paios / 60500274, LUIZ Carlos 60501288 W h' t d J V' ." . as Ing on e esus lelra.
Azevedo Costa Pereira / 62200067, Marcelo Sobreiro '
Maciel/ 10500339, Murilo Rodrigues da Cunha Soares / Área IX
60502238, Otassio Kazuo Yokoyama / 60501234, Paulo 11802094, Ademar Adacio Vernier / 12206101,
Cesar de Souza. Angelo Jose Mont'alverne Duarte / 10503236, Carlos

Eduardo Gasparini / 60500399, Carlos Eugenio Ellery
Lustosa da Costa / 60500145, Cesar Costa Alves de
Mattos / 60500926, Edilberto Carlos Pontes Lima /
60501111, Eduardo Fernandez Silva / 60501057,
Fernando Coppe Alcaraz / 60502473, Geraldo Andra
de da Silva Filho / 60502809, Geraldo Biasoto Junior /
60500421, Gerardo Figueiredo Neto / 60500007,
Jose Gilberto Scandiucci Filho / 60502183, Jose Mar
cio Andriotti / 10503157, Josue Alfredo Pellegrini /
60500070, Luciana da Silva Teixeira / 60500760, Mar
celo Casal de Xerez / 60501 009, Marcos Pineschi Tai
xeira / 60501045, Marcus Antonio Machado /
60501193, Ricardo Alberto Volpe / 60500470, Ricar
do de Joao Braga / 10503694, Ricardo Kalil Moraes /
60501098, Rutelly Marques da Silva / 60502119, Ser
gio Rosa Ferra0 / 60501209, Thais Porto Ferreira.

Área X
60501891, Alberto Jose de Lima / 10504093,

Alemar Batista Cardoso Mourao Junior / 10503173,
Alexandre Goncalves de Araujo / 60501776, Andre
Luiz Bispo Oliveira / 10504140, Antonio Dias de Hol
landa / 60502622, Carlos Bicalho Schlottfeldt /
60501265, Celio Brovino Porto /60500300, Erico Le
onardo Ribas Feltrin / 60500024, Everton Luiz Batis
telia / 62500378, Fabio Camara Bueno de Moraes /
60501014, Flavio Martins Santana /10500857, Fran
cisco Antonio Bezerra de Sousa / 60500921, Frederi
co Andrade Tomich / 10500773, Gleidston Pains Pam
plona / 60501286, Gustavo Henrique Fideles Taglia
legna /60500669, Gustavo Roberto Correa da Costa
Sobrinho / 60501440, Humberto Mendes de Sa For
miga / 60502496, Jose Claudio Borges Oliveira Reis /
60502867, Jose Guilherme Tollstadius Leal /
10504124, Jose Humberto Valadares Xavier /
60501186, Luciano Ribeiro Machado / 10504285,
Luiz Augusto Rocha / 10500541, Luiz Jesus D'avila



Área XIV
60501133, Aimbere Giannaccini / 60501312,

Alessandro Luiz Chahini Escudero / 60500406, Alexan
dre Trindade de Sousa / 60501002, Alexandro Gomes
da Silva Carvalho/ 60502179, Alfredo Luiz Campos Ju
nior / 10500251, Ana Cristina Dimas de Souza /
60500230, Ana Karine de Faria Santos A Bittencourt /
60501708, Antonio Carlos Alves Carvalho / 60501496,
Antonio Carlos Lopes Burity / 10500292, Artenor Luiz
Bosio / 10500879, Catarina Nogueira Franca /
60500115, Claudia Tavares Fernandes / 60500187,
Claudio Nazareno / 60500517, Clay Souza e Teles /
60500029, Cristiano Aguiar Lopes / 60502080, Denise
do Carmo Direito / 60502018, Drausio Gomes dos San
tos / 60500551, Eduardo Manuel de Medeiros /
60502068, Elizabeth Veloso Bocchino / 60501299, Eri
co Goncalves da Silveira / 60500794, Fabio Luis Men
des / 60500427, Fabio Mandarino / 60500373, Gabriel
Boavista Laender /60500028, Georgia da Cunha Mora
es / 60500405, Gilberto Fernandes Taboada /
60500279, Janaina Goncalves Guimaraes / 60500758,
Joao Alberto de Oliveira Lima / 60501787, Joao Francis
co de Sales Castro Gomes / 10502152, Joao Gustavo
Alcantara Guimaraes / 10503048, Joao Luiz Pereira
Marciano / 60502065, Jorge Henrique Lima Lobo /
10502337, Jose de Sousa Paz Filho / 60500003, Julio
Jose da Silva Junior / 11802095, Luciano Miranda Silva
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Magalhaes / 60501 059, Marcelo Fernandes Guimara- Elisete de Noqueli Casari /60502795, Sergio Ulisses
es / 60502051, Marcelo Prudente de Assis / Silva Jatoba / 10505049, Ubajara Berocan Leite /
61800072, Marcio Antonio de Mello / 10500882, Mar- 60300200, Veronica Marques Tavares.
co de Vito / 60501594, Marco Fernando Rocha Mene- ,
zes / 62200143, Marcus Peixoto / 10503539, Mario Area XII
Sergio Xavier Regattieri / 62000098, Mauricio Teixeira 10504090, Augusto. Fer~eir~ Mendonca /
/ 10503594, Paulo Sergio Leme / 62500407, Renato 10500068, Ca~lo~ Fredenc~ Rlbe~ro Goncalves /
Duarte da Conceicao / 60500520, Rodrigo Hermeto 60501227, Chnstlano Caldeira Pal~a / 60500715,
Correa Dolabella / 60500515, Rodrigo Pereira Porto / Faust? de Paula Menezes Bandeira / 60500287,
60500271, Rodrigo Villela Pedras Ferreira / Francl~co Jos~ Rocha de Sous.a / 60501736,
60300055, Rogerio Jose Rabelo / 61800025, Rolf Fredenco Rodngues / 605022~7, Gllm~ dos P~ssos
Hackbart / 60500317 Sandro Alex Bezerra Vieira / Rocha / 60500030, Joao Odilon Freitas e Silva /
60500594, Sergio Laf~yette de Moraes. 10502154, Luiz Miguel Batuira Falcao / 60501957,

Manoel Rodrigues Parada Neto / 60500459, Marcelo
de Mello Gomide Loures /10500207, Marco Antonio
Silva Vieira /60500766, Marzio Ricardo Goncalves de
Moura / 60500242, Paulo Cesar Ribeiro Lima /
62500128, Paulo Nobile Diniz / 10503303, Pedro
Augusto Matos Rodrigues / 60502249, Rogerio de
Abreu Menescal / 60501272, Sergio Servilha de
Oliveira / 60500458, Victor Hugo da Silva Rosa /
10505129, Wagner Marques Tavares.

Área XIII
10500176, Claudio Moura Silva / 60501218,

Rodrigo Cesar Neiva Borges.

Área XI
60501200, Adriana Panhol Bayma / 60502745,

Alessandra Lisita /62000055, Alexandre Bezerra de
Carvalho / 60501275, Alexandre da Silva Leite /
60500906, Ana Lucia Lima Barros Dolabella /
60500401, Antonio Joaquim Guerra Conceicao Silva /
60500817, Antonio Luis Harada / 60500122, Beatriz
Moreira de Castro Neves / 60500824, Bruno Oliveira
Miranda / 10502427, Clarice Strauss / 60501013,
Daniela Guimaraes Goulart / 60500448, Elke
Urbanavicius Costanti /10500451, Erika Guimaraes
Ferreira / 10502139, Felizardo Penalva da Silva /
60500860, Fernando M. Cabral de Vasconcellos Filho
/ 60500711, Frederico Araujo Ramos / 12206004,
Gerardo Luiz Garcia Leitao / 10503431, Henrique
Lopes de Carvalho / 60500773, Joao Batista
Drummond Camara / 10502364, Joao Carlos
Rodrigues Baptista / 60501225, Jose Dias de Souza /
60501257, Jose Nestor de Castro Dias /10503037,
Jose Wilson Correa Rosa / 60501181, Lana Cristina
do Carmo / 60500932, Liliane Galvao Colares /
10503276, Luiz Beltrao Gomes de Souza / 10503074,
Marcia Cristina Gomes Hollanda / 12507191, Marcos
Issamu Kazihara / 60500783, Maria Angelica Garcia /
60500834, Maria Celeste Macedo Dominici /
60501583, Maria Cordelia Soares Machado /
10500836, Maria de Fatima Araujo Paiva / 62500376,
Mario Sergio Celski de Oliveira / 60502610, Mariza
Polenz / 10502326, Mauricio Boratto Viana /
61800027, Mauricio Schneider / 60500539, Mauro
Mendonca Magliano / 60501077, Monica de Andrade
Goncalves Branco / 10501015, Patricia Jane Rocha
Lacerda / 60502725, Paulo Celso dos Reis Gomes /
10500232, Paulo Marcelo Rolim de Pontes Vieira /
10503062, Pedro Ernesto Bastos Salles /10505110,
Regina Irene Passos de Freitas / 10504115, Ricardo
Dias Ramagem / 10503069, Rodrigo Studart Correa /
10500619, Roseli Senna Ganem / 60501676, Sandra
Beatriz Barbosa Cerqueira Zarur /10503283, Santina

,---_..._.._----------
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/ 60501047, Luciano Viana do Amaral /60500889, Luis Área XVII
Justiniano de Arantes Fernandes /12509207, Luiz Fer- 10503162, Alden Mangueira de Oliveira /
nando Bicalho Domingos / 62200076, Mareio Mendon- 62500413, Alexandre Jorge Carneiro de Freitas /
ca Nunes / 60500431, Marcus Augustus Martins / 10500492, Andre Luiz Valle Rosa / 60500425, Carlos
60500896, Marcus Vinicius Monteiro Gomes / Roberto Kenji Fuzita / 60500928, Christian Perillier
60500865, Mario Augusto Muniz Guedes / 60500861, Schneider / 10503326, Claudio Medeiros Leopoldino /
Mauro Carvalho Chehab / 60500917, Odarci Roque de 10500804, Claudionor Rocha / 60501859, Daniel Bar-
Maia Junior / 60500628, Paula Araujo Medeiros / celos Vargas / 60501590, Edgar Ribeiro Dias /
62200135, Pedro Armando Vieira / 60501308, Ricardo 60502358, Eugenio Marcello Borges Peres / 62200019,
Oliveira Santos / 62200131, Ricardo Paiva Casaes / Fernando Carlos Wanderley Rocha / 60502761, Ismael
60502470, Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa / Cabral Menezes /10503167, Joao Claudio de Almeida
60502488, Roge Oliveira / 60501394, Rogerio Pessa- IIdefonso / 62200083, Jose Antonio Turnes Gomez /
nha Lobato / 60501982, Rose Mary Antunes / 62000007, Kaiser Pimentel de Araujo / 60500874, Luiz
10502150, Vilmar Rosa de Freitas / 61800059, Vitor Claudio Silveira Duarte / 60502828, Marco Aurelio de
Fernando Bertini / 60501184, Walter Henrique Mejla- Souza / 61800043, Paulo Ricardo Brinckmann Oliveira /
chowicz / 60500307, Willy da Cruz Moura. 60500779, Sergio Fernandes Senna Pires / 60500622,
Área XV Sergio Lu~ Goulart Duarte / 61800014, Yashaku Kimu-

60500051, Adriana Magalhaes Alves de Melo / gawa Junior.
60500849, Ana Claudia Ellery Lustosa da Costa / Área XVIII
60500749, Ana Maria de Albuquerque Moreira / 62500163, Alvaro Augusto Guedes Galvani /
60500617, Ana Valeska Amaral Gomes / 10500271, 12202055, Augusto Grieco Sant'anna Meirinho /
Antonio Newton da Rocha Pimenta /62200110, Carla 62500059, Carla Aparecida Arena Ventura /
Beurlen / 60500573, Carolina Cezar Ribeiro / 60300085, Carlos Frederico Pereira da Silva Gama /
60502324, Cinara Dias Custodio / 60500741, Claudia 60502032, Carlos Ricardo Caichiolo / 10503051,
Neves Coelho de Souza / 60300061, Claudinei Jose Clarita Costa Maia / 10500261, Eliane Eyre de
dos Santos /10503261, Cleyton Domingues de Moura / Oliveira / 60501290, Eric do Vai Lacerda Sogocio /
10500711, Dulce Maria Baptista / 10502118, Dulcidio 60500670, Erivaldo Alfredo Gomes / 60500536,
Siqueira Neto / 60500761, Eduardo Machado / Fernando de Magalhaes Furlan / 10503311, George
60501395, Eglaisa Micheline Pontes Cunha / Rodrigo Bandeira Galindo / 60500011, Jaime de
60500346, Elidecir Rodrigues Jacques / 60502648, Carvalho Leite Filho / 60500074, Jose Carlos Araujo
Elza do Nascimento de Carvalho / 60500784, Ethel Lopes Junior / 60500486, Luis Fernando Correa da
Valeria de Oliveira Raiser / 10500336, Joao Batista Silva Machado / 60500538, Manuella Damasceno
Geaquinto Paganine / 62200031, Jorge Luis dos Santos Louzada / 62500077, Marcelo Bohlke / 10500001,
Alves / 60500699, Jose Carlos Reis Menezes / Mareio Pereira Pinto Garcia / 60500565, Marcos
60500639, Katia dos Santos Born / 60500155, Maria Rosas Degaut Pontes / 10503408, Mirlane Klimach
Aparecida Andres Ribeiro /60500358, Maria Aparecida Guimaraes / 10505090, Roberto de Araujo Chacon de
Chagas Ferreira / 60501060, Mauricio Holanda Maia / Albuquerque / 62200086, Rodrigo Meirelles Gaspar
10500531, Patricia Barros Martins / 10501385, Patricia Coelho / 60502916, Rosendo Pereira de Melo Neto /
Mateus Costa Melo / 62000124, Philipe Vaver Junior / 61800008, Tatiana Lacerda Prazeres.
60502181, Weliton Moreira Bastos.

Área XIX
Área XVI 60500901, Carlos Eduardo Vidigal / 10502529,

10503368, Alcinda Maria Machado Godoi / Carlos Eugenio Varella Escosteguy /10505026, Eduar-
10500055, Ana Maria de Oliveira Carneiro / do Antonio Mello Freitas / 62500230, Felipe Basile /
60500825, Antonio Jose Costa Cardoso / 60500123, 10500713, Jose Antonio Fernandes de Magalhaes /
Claudio Viveiros de Carvalho / 10502170, Cristine Le- 60500243, Luiz Henrique Vogel /62500415, Marcelo de
ite Carneiro / 60500001, Dea Mara Tarbes de Carva- Lima e Souza / 62500100, Marina Soler Jorge /
lho / 10503029, Fabio de Barros Correia Gomes / 60500121, Marta Regueira Fonseca Pelegrini /
60500778, Gustavo Silveira Machado / 62500251, 60500004, Nelson do Vale Oliveira /10503225, Paulo
Heleno Rodrigues Correa Filho /60500799, Luis Cla _ Eduardo Castello Parucker / 60501884, Roberto Henri-
udio de Araujo Ladeira /60500171, Regina Celi Scor- que Sieczkowski Gonzalez / 60500637, Seme Taleb Fa-

res / 12002148, Sergio Eduardo Ferraz.pione Nazareno / 60500220, Rodolfo Costa Souza /
60501427, Rosani Evangelista da Cunha/ 10500416, Área XX
Samuelteixeira Gomes Ferreira / 62200215, William 10503024, Abrahao Andre de Araujo /
Waissmann. 60502935, Alexandre Luis Dias Soares / 60500854,
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Alexandre Neves Moreira / 60500083, Anderson Gerson Jose Lourenco / 10503328, Jose Willemann /
Andrade Depizol / 60501839, Antonio Jose Teixeira 60500934, ~uiz ~Iberto dos Santos / 60500785,
Leite / 12205023 Antonio Jose Vieira de Queiros Marc~lo Abl-ramla Caetano / 62500302, Marco

, " AntOniO Bueno Cardoso de Sousa / 10303056,
Campos / 10502357, Aurelio Hauschlld / 60501033, Marcos Ronki / 10502409, Maria Valeria Duarte de
Caio Marcio Pereira Lyrio / 10502136, Carlos Tobias Souza / 60500499, Monica D Alvear Borati /
da Silva / 10503219, Cintia da Costa Correa / 60501829, Pedro Ricardo A. de Oliveira /60502055,
60500069, Claudio Araujo Reis / 10503479, Cristiano Renata Mello Baars Mi,randa / 60501319, ~ara.Maria
Ferri Soares de Faria / 60502512 Davi Anjos Paiva / de Vasconcelos Monteiro / 60500404, Sergio Rlcar~o

. ' . dos Santos Rosa / 60500833, Symone Mana
60500296, Douglas Pescadlnha JUnior / 60500174, Machado Bonfim / 60500592 Tania Mara Eller da
Dourivan da Silva Lima / 62500086, Eduardo Modena Cruz / 10503155, Vanialucia Lins Souto / 60502468,
Lacerda / 62000126, Fabio Augusto Santana Hage / Vera Lucia Holanda Lemos / 62500018, Walter Oda /
60500216, Fabio Watanabe Terada /60500705, Ge- 60500277, Walter Simoes Filho.
nario Viana Filho / 60501371, Geraldo Cordeiro Tupy- ,2.1 Convocação para a prova de títulos dos
namba / 60501894 Glauber Maciel Santos / candidatos que se declararam portadores de

10503134 J 'F 'I' F '/ 10501386 J ' deficiência, na seguinte ordem: área, número de
, alr rance mo errelra ,alro" ~ d d'd t d If b' .

L
. B d / 605 J C I F 'd S'I / Inscnçao e nome o can I a o em or em a a etlca.UIS ro 00835, oao ar os errelra a I va

60502482, Joao Savio Padilha de Castro / 60501260, Área I
Jorge Luiz Pennafort Palma / 60502724, Jose Augus- 60300116, Amaury de Matos Rodrigues.

to dos Reis Gomes / 10502163, Jose Benicio Mene- Área 11
zes Bisneto / 60501655, Jose Carlos Violato Gomes / 60502679, Gilsomar Silva Barbalho.
10502547, Jose Dantas Filho / 1050?030, Jose Fe~- Área VIII
nandes Bacelar / 10502027, Jose LUIZ Thadeu Perel- 60501802 Antonio Ferreira Lima / 60502332
ra Martins / 10503333, Leandro Neves Cariello / Paulo Roberto Ossami Haraguchi. '
60500053, Luis Anselmo Reges Dourado/60500614, Á XV
Macleuler Costa Lima / 62500071, Marcos Vianna rea 60300061 Claudinei Jose dos Santos /
Van Acker / 60501933, Maria da Conceicao Lima 10500336, Joa~ Batista Geaquinto Paganine,
Alves / 60500948, Maria Tereza Coelho Rezende / .

60500092, Nelson de, Alm~ida Torreao Ju~ior / Area :~02093, Alfredo Couto Rosa Lopes /
1050403~, N~wton AraUJO Junior! 60500567, .Nlquel~ 62200180, Antonio Henrique Loureiro Abranches /
Moura Siqueira / 60502053, Omlr Jose Pereira Lavl- 60501403, Claudia Emir Vieira Galante / 60501716,
nas/60500395, Paulo Henrique Brandao/60501214, Edgard Tavares / 60501828, George Aldi de Sousa
Paulo Sergio Neves Damico / 10503243, Pedro Aqui- Silva / 60500183, Luiz Gustavo Ra~elo Carneiro /
no Noleto Filho / 62000150 Pierre Perreault de Lafo- 10503379, Marcelo de Franca Moreira / 60500610,

t / 60500798 R , d 'M'lt V I d R h / Maria Lucia Resende Silva / 10503470, Ultimo de
re , almun o I on a e a oc a Carvalho Pessoa.
60502007, ~enato Amaral Braga da Rocha / 2.2 Convocação para a prova de títulos dos
10300990, Rlldo Jose Cosson Mota / 60500326, Ro- candidatos na condição sub judice, na seguinte
drigo Amorim Goncalves Rosa / 10500256, Rogerio ordem: área, número de inscrição e nome do
Luis Barroca Costa / 60501157, Rosana Cristina da candidato em ordem alfabética.
Cunha / 60500223, Tatiana de Amorim Pacheco / Área XIII
61800004, Tito Livio Prates Alegretti /10502029, Tris- 60500781, Marcos Antonio da Silva.
tao Salustiano Botelho / 10500420, Vinicius Ferreira

Área XXde Alencar / 60502677, Wagner Mundim Ribeiro /
60501718, Leonel Munhoz Coimbra,

60300109, Washington Torres / 60500768, Wilson de
Paula Silveira / 10502396, Vara Carla Gil Silva Novis, 3 Da Prova 3 - Prova De Títulos
Área XXI 3.1 Os candidatos convocados para a prova de

60501960, Aline Tacira de Araujo / 60500328, títulos disporão dos dias 20 e 23 de dezembro de
Audrey Ferreira / 10503159, Dalmo Jorge Lima 2002, para a entrega de seus títulos, no horário das 9
Palmeira / 60500197, Estela Alves de Medeiros / horas às 16 horas, ininterrupto, nos seguintes
60500109, Geise de Castro Pouchain / 60500853, endereços:
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3.2 A prova de tItulas, de carater apenas c1asslflcatóno, valerá 19 pontos.
3.3 Somente serão pontuados os títulos abaixo relacionados referentes aos objetos de
avaliação (habilidades e conhecimentos) da área a que o candidato concorre,
ob . d d d

CIDADE/ESTADO LOCAL

Escola "Meu Pedacinho do Céu"
BELÉMlPA Rua Boaventura da Silva, n. g 4, entre Generalfssimo Deodoro e

14 de Março, Umarizal.

BELO HORIZONTElMG
Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH
Rua Diamantina, n.1I 567, Lagoinha.

--
Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) -

BRASíLIA/DF
Gerência de Atendimento ao Candidato - Universidade de
Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto
Central de Ciências (ICC), mezanino, ala norte, Asa Norte.

PORTO ALEGRElRS
Pontifícia Universidade Católica do RS (PUC/RS) - Saguão do
Prédio 50 - Avenida Ipiranga, n.ll 6681, Partenon.

------

RECIFElPE IPAD - CENED - Avenida Caxangá, n.1I 2oo6, Cordeiro.

Escritório CESPE
RIO DE JANEIROIRJ Avenida Presidente Vargas, n.1I 529, Edifício Aquitânia, 10.2

andar, sala 1.001, Centro.
Escritório CESPE - SP

SÃO PAULO/SP Avenida Lins de Vasconcelos, n.2 3.282, 9.º andar, conjunto 92,
Vila Mariana.

, , ..

servados os limites e pontos o Qua ro a seguIr:
QUADRO DE ATRIBUICAO DE PONTOS PARA A PROVA DE TITULOS

VALOR

TITULO VALOR DE MÁXIMO
CADA TíTULO DOS

TITULOS
a) Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação, 1,00 2,00além do exi.qido como requisito para a posse.

b) Certificado de curso de pós-graduação, em nível de
especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas 1,00 2,00
e sessenta) horas-aula.
c) Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-

2,00 2,00
I Qraduacão em nível de mestrado.
d) Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-

4,00 4,00.graduação em nível de doutorado.
e) Exercício de atividade profissional de nível superior, na 0,60
Administração Pública ou Privada, não-cumulativa com por ano
outras quaisquer no mesmo perfodo em cargos completo sem 5,40
especializados. Para efeito de pontuação, não será sobreposição
considerada fração de ano. de tempo
f) Livro técnico publicado, de autoria exclusiva do candidato. O,GO 1,80
g) Publicações de trabalhos cienUficos em periódicos

0,08 0,80internacionais e/ou nacionais, com conselho editorial.
h) Aprovação final em -cc>ncursopúblico para cargo de nível

0,50 1,00superior.
TOTAL 19,00



3.10.1 Todo documento apresentado para fins
de comprovação de tempo de serviço deverá ser
emitido pelo setor de pessoal competente e conter o
período de início e de término do trabalho realizado.
Não havendo setor de pessoal, deverá ser especifi
cado na declaração/certidão o órgão e/ou o setor
competente.

3.10.2 Não será computado, como experiência
profissional, o tempo de estágio, monitoria ou de bol
sa de estudo.

3.10.3 Na apuração do título constante da alí
nea "e", considerar-se-á o tempo exercido até a data
de publicação do edital de abertura.

3.11 Os certificados de conclusão de cursos de
pós-graduação em nível de especialização deverão conter
a carga horária, sob pena de serem desconsiderados.

3.12 Para comprovação de conclusão de curso
de pós-graduação em nível de mestrado ou doutora
do, deve ser apresentado o diploma de mestre ou
doutor devidamente registrado, expedido por institui
ção oficial ou reconhecida.

3.12.1 Não serão aceitas declarações ou atestados
de conclusão de curso ou das respectivas disciplinas.

3.13 Os documentos expedidos em língua estran
geira somente serão considerados quando traduzidos
para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.

3.14 A comprovação de aprovação em concurso
público deverá ser feita por meio de apresentação de
certidão expedida pelo setor de pessoal, ou equiva
lente, do órgão respectivo, e/ou por meio de cópia do
Diário Oficial, autenticada pela imprensa oficial cor
respondente, especificando o concurso e o cargo
para o qual o candidato foi aprovado.

3.14.1 Não será considerado concurso público,
para os fins do presente edital, a seleção de que
conste apenas prova de títulos e/ou de currículo e/ou
prova prática.

3.15 A comprovação de publicação de livro e/ou
de trabalho científico deverá ser efetuada mediante a
apresentação de exemplar (original ou cópia de boa
qualidade, com autenticação em cartório das páginas
em que conste a autoria).

3.15.1 Em todos os casos, é importante que
conste claramente o nome do candidato.

a) mediante apresentação de copia
de CTPS acrescida de declaração do ór
gão ou empresa, ou, no caso de servidor
público, de certidão de tempo de serviço,
em que constem claramente as atribui
ções.

b) para comprovação de experiência
profissional no exterior, mediante apresenta
ção de cópia de declaração do órgão ou
empresa ou, no caso de servidor público, de
certidão de tempo de serviço, em que cons
tem claramente as atribuições.
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3.4 Receberá nota zero o candidato que não en- c) em caso de tempo de serviço pres-
tregar os títulos no prazo e no local estipulados no su- tado como autônomo, a comprovação deve-
bitem 3.1 deste edital. rá ser efetuada por meio de apresentação

3.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via de contrato e/ou de Recibo de Pagamento
postal, via fax ou via correio eletrônico. de Autônomo (RPA) comprobatório(s) de

3.6 No ato de entrega de títulos, o candidato de- prestação de serviço. Deverá haver discrimi-
verá preencher e assinar relação, de acordo com o nação das atividades desenvolvidas.

modelo a ser fornecido pelo CESPE, na qual indicará
a quantidade de títulos apresentados. Juntamente
com esta relação, deve ser apresentada uma cópia,
autenticada em cartório, de cada título declarado. As
cópias apresentadas não serão devolvidas em hipó
tese alguma.

3.7 Não serão consideradas, para efeito de pon
tuação, as cópias não-autenticadas em cartório.

3.8 Na impossibilidade de comparecimento do
candidato, serão aceitos os títulos entregues por ter
ceiros, mediante apresentação de documento de
identidade original do procurador e de procuração do
interessado, por instrumento público ou particular,
com firma reconhecida, acompanhada de cópia legí
vel de documento de identidade do candidato.

3.8.1 Serão de inteira responsabilidade do can
didato as informações prestadas por seu procurador
no ato de entrega dos títulos, bem como a entrega
dos títulos na data prevista em edital, arcando o can
didato com as conseqüências de eventuais erros de
seu representante.

3.9 Somente serão pontuados os diplomas de
cursos de graduação diferentes do diploma a ser
apresentado como requisito para posse. Para obter
pontuação referente à alínea "a", o candidato deverá
apresentar cópia autenticada do diploma que será uti
lizado para fins de posse, com a indicação dessa fina
lidade, bem como dos diplomas de outros cursos de
graduação, passíveis de pontuação.

3.10 A comprovação de tempo de serviço deve
rá ser feita da forma descrita a seguir:



SUMÁRIO

- parecer da relatora
- substitutivo oferecido pela relatora
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado

I - Relatório

1. A proposta de Emenda à Constituição, em co
mento, tem por finalidade dar nova redação ao § 7° do
art. 226 da Constituição Federal:

"Art. 226 .
§ 7° Fundado nos princípios da digni

dade da pessoa humana e da paternidade
responsável, o planejamento familiar é um
direito a ser exercido através da livre deci
são do casal, competindo ao Estado:

I - propiciar recursos educacionais e ci
entíficos para o exercício desse direito, veda
da qualquer forma coercitiva por parte de ins
tituições oficiais ou privadas;

11 - atender, de modo irrecusável, na rede
hosp~alar pública ou conveniada, a livre deci
são do casal que, já possuindo dois ou mais fi
lhos, pretenda a lim~ação defin~iva de sua pro
le através de procedimento cirúrgico próprio a
que se submeta o homem ou a mulher."

2. Na justificação afirma:

"A presente Proposta de Emenda à
Constituição objetiva suprir a terrível discri
minação social que, inadvertidamente, o Po
der Constituinte originário registrou entre li
nhas na Constituição vigente. A Carta Mag
na, mesmo avançando no que se refere à
elevação do planejamento familiar à quali
dade de um direito constitucional, possibili
tou que referido direito se tornasse privilégio
apenas das classes sociais mais favoreci
das que, com acesso aos melhores hospita
is particulares e assistidas pelos mais caros
"planos de saúde", têm acesso, a qualquer
momento, às cirurgias próprias de laquea
dura ou de vasectomia.

*Proposta inicial publicada no DCD de 20-4-00

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

PARECERES

*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 214-A, DE 2000

(Do Sr. Aldir Cabral e Outros)

Altera a redação do § -,o do art. 226
da Constituição Federal, no Capítulo da
Família, da Criança, do Adolescente e do
Idoso; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade, com substitutivo, contra
os votos dos Deputados Waldir Pires,
Fernando Coruja, José Roberto Batochio,
Luiz Eduardo Greenhalgh e Gerson Peres
(relatora: DEP. RITA CAMATA).

vez.
3.17 Serão desconsiderados os pontos que ex

cederem o valor máximo em cada alínea do subitem
3.3 deste edital.

4 Das Disposições Finais
4.1 As respostas aos recursos interpostos contra o

resultado provisório na prova discursiva estarão à dispo
sição dos candidatos nos dias 30 e 31 de janeiro de
2003, no horário das 9 horas às 16 horas, ininterrupto, no
mesmo local em que cada recurso foi entregue.

4.1.1 As datas citadas no subitem anterior serão
rigorosamente cumpridas. Ao término do prazo final,
as respostas não-retiradas pelos respectivos candi
datos serão descartadas.

4.1.2 O CESPE não atenderá à solicitação de
retirada de resposta(s) a recurso(s) interposto(s)
que ocorrer após o término do prazo fixado para a
sua retirada.

4.2 O resultado provisório na prova de títulos será
publicado no Diário Oficial da União, afixado nos qua
dros de avisos do CESPE, Campus Univers~árioDarcy
Ribeiro, Inst~uto Central de Ciências (ICC), ala norte,
subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, e divulgado na Internet,
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br.na
data provável de 14 de janeiro de 2003. - Rogério Ven
tura Teixeira, Diretor do Cefor - Romilda Guimarães
Macarini, Diretora-geral do Cespe.
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3.15.2 Livros e/ou trabalhos científicos publica- (À Comissão de Constituição e Justiça
dos sem o nome do candidato deverão ser acompa- e de Redação)
nhados de documento, emitido pelo editor ou dirigen
te do órgão editor, atestando a autoria.

3.15.3 Para comprovação dos títulos referentes
às alíneas f e g, aceitar-se-ão somente trabalhos que
tenham sido publicados até a data de publicação des
te edital.

3.16 Cada título será considerado uma única



SUBSTITUTIVO DA RELATORA

Art. 1° O § 7°, do art. 226, da Constitui
ção Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 226 ..
§ 7° Fundado nos princípios da digni

dade da pessoa humana e da paternidade
responsável, o planejamento familiar é um
direito a ser exercido através da livre deci
são do casal, competindo ao Estado:

I - propiciar recursos educacionais e ci
entíficos para o exercício desse direito, veda
da qualquer forma coercitiva por parte de ins
tituições oficiais ou privadas;

11 - atender, de modo irrecusável, na
rede hospitalar pública ou conveniada, a li
vre decisão do casal que, já possuindo dois

Dá nova redação ao § -,o, do art. 226,
da Constituição Federal.

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

É o relatório.
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O mesmo não ocorre com as camadas 11 - Voto da Relatora

mais pobres da sociedade que, dependen- 1. Na forma do Regimento Interno (arts. 32, 111, b, e
tes da medicina "oferecida" pelo Estado, 202), compete à Comissão de Constituição e Justiça e
nesta não vislumbra a possibilidade do exer- de Redação opinar sobre a admissibilidade de Proposta
cício de seu direito ao planejamento familiar de Emenda à Constituição, cuidando de verificar se foi
uma vez que a rede hospitalar pública ou apresentada pela terça parte, no mínimo, do número de
conveniada não adota e nem oferece os Deputados (art. 60, I, da CF e art. 202, I, do RI) o que, se-
procedimentos cirúrgicos próprios à limita- gundo se afirma nos autos, está atendido.
ção definitiva da prole. 2. Por outro lado, não poderá a Constituição ser

Este descompasso que existe entre o emendada na vigência de intervenção federal, de es-
acesso ao direito que é dado às classes "A", tado de defesa ou de estado de sítio (art. 60, § 1°, da

CF), circunstâncias que, por ora, não ocorrem.
"B" e "C" da sociedade e a negação do mes-

3. Há que considerar, outrossim, que não será
mo direito às classes "D", "E", "P' gera a dis- objeto de deliberação a proposta de emenda tenden-
criminação social que produz, cada vez te a abolir (art. 60, § 4°, da CF) a forma federativa de
mais, o crescimento da população pobre e Estado (inciso I), o voto direto, secreto, universal e pe-
miserável, ao tempo em que os mais ricos e riódico (inciso 11), a separação dos Poderes (inciso 111)
abastados, a partir da chamada classe mé- ou os direitos e garantias individuais (inciso IV).
dia, planejam e limitam suas proles, assisti- 4. A proposta de emenda à Constituição em apre-
dos pela medicina privada e pelos planos ço não afronta nenhuma dessas vedações, passando
privados de saúde. pelo crivo das regras constitucionais invocadas, o que

O Constituinte originário foi sábio, justo abre caminho para o curso de sua regular tramitação.
e moderno ao estabelecer que o planeja- 5. Nessas condições, o voto é pela sua admissi-
mento familiar é um direito. E mais, avançou bilidade na forma do Substitutivo anexo, visando ade-
quando fixou na livre decisão do casal a úni- quá-Ia às regras da Lei Complementar n° 95/98.
ca maneira de ser vivenciado o mencionado Sala da Comissão, - Deputada Rita Camata,

Relatora.direito. Ninguém pode interferir ou influenci-
ar na decisão soberana do casal. Mas, se
não pode influenciar, igualmente, não pode
frustrar. Mas, se não se obriga o Estado a
satisfazer o direito do casal, sempre os po
bres e miseráveis serão vítimas da própria
constituição que, neste caso, se torna ma
drinha da pobreza e da miséria e carrasca
das vítimas inocentes do abandono a que o
Estado relega as famílias das classes mais
empobrecidas.

O planejamento familiar, se possibilita
do a todas as famílias, será um fator impor
tante no processo de equilíbrio social e de
distribuição de renda. Somente alcançare
mos um padrão verdadeiro e equilibrado de
democracia social se, na Constituição, o di
reito ao planejamento familiar for deferido a
todos os casais brasileiros, inclusive aos
que estão incluídos entre os mais de qua
renta milhões de brasileiros que convivem
na linha da pobreza constrangedora e da
miséria aviltante."

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



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

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
FERNANDO CORUJA

I - Introdução

O artigo 226 da Constituição Federal refere-se à
Proteção especial devida pelo Estado para a família,
que é a base da sociedade. O parágrafo 7° garante o
direito de livre planejamento familiar por parte do ca
sai, reservando para o Estado o dever de propiciar re
cursos educacionais e científicos para o exercício
desse direito, vedando qualquer forma coercitiva de
por parte das instituições oficiais ou privadas.

A Proposta de Emenda Constitucional vem,
exatamente, propor uma alteração redacional no
referido parágrafo, desmembrando-o em dois inci
sos e determinando que compete ao Estado, além
de propiciar os recursos educacionais e científicos
para que o casal possa exercer o seu direito de li
vre decisão acerca do planejamento familiar (inci
so I), também atender, de modo irrecusável, na
rede hospitalar pública ou conveniada, a livre deci
são do casal que, já possuindo dois ou mais filhos,
pretenda a limitação definitiva de sua prole através
de procedimento cirúrgico próprio a que se subme
ta o homem ou a mulher.

Justificam os autores da proposta que existe
um profunda discriminação social que necessita ser
suprida, discriminação esta que traduz-se na im
possibilidade de as camadas menos privilegiadas
da sociedade de fazerem seus planejamentos fami-

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Waldir Pires, Fernan
do Coruja, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gre
enhalgh e Gerson Peres, pela admissibilidade, com
substitutivo, da Proposta de Emenda à Constituição
nO 214/2000, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Rita Camata. O Deputado Fernando Coruja
apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos,
Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Olivei
ra Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Raimundo Santos, Robson Tuma, Roland La
vigne, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Anivaldo
Vale, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleo
nâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Fer
nando Coruja, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, Ma
uro Benevides, Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi,
Themístocles Sampaio, Waldir Pires e Wilson Santos.
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ou mais filhos, pretenda a limitação definiti- "Art. 226 .
va de sua prole através de procedimento ci- § ]O Fundado nos princípios da digni-
rúrgico próprio a que se submeta o homem dade da pessoa humana e da paternidade
ou a mulher." (NR) responsável, o planejamento familiar é um

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em direito a ser exercido através da livre deci-
vigor na data de sua publicação. são do casal,. ~ompetindo ao Esta?o: . .

Sala da Comissão, 20 de junho de 2002. - Depu- ,. I - propiciar rec~r:><>s educa~lo~als e CI-
tada Rita Camata Relatora. entlflcoS para o exerCICIO desse direito, veda-

, da qualquer forma coercitiva por parte de ins-
11I - Parecer da Comissão tituiçães oficiais ou privadas;

11 - atender, de modo irrecusável, na
rede hospitalar pública ou conveniada, a li
vre decisão do casal que, já possuindo dois
ou mais filhos, pretenda a limitação definiti
va de sua prole através de procedimento ci
rúrgico próprio a que se submeta o homem
ou a mulher." (NR)

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dá nova redação ao § -,o, do art. 226,
da Constituição Federal.

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

Art. 1° O § r, do art. 226, da Constitui
ção Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O ilustre Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
é o primeiro subscritor desta proposta de emenda à
Constituição, que intenta dar nova redação ao art. 53 da
Constituição Federal.

Na sua alentada justificação, os ilustres autores
asseveram que:

"Não obstante a clara e desconversá
vel redação do vigente artigo 53, caput, da
Constituição da República Federativa do
Brasil (redação da Emenda Constitucional
nO 35, de 2001), segundo a qual os mem-

*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 564-A, DE 2002

(Do Sr. José Roberto Batochio e Outros)

Dá nova redação ao art. 53 da Cons
tituição Federal; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção pela admissibilidade (relator: Dep.
Fernando Coruja) .

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

* Proposta inicial publicada no OCO de 27-8-02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

11- Parecer

Compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação somente a análise quanto à admissibili
dade das propostas de emenda à Constituição que
por aqui tramitam. No entanto, cumpre-nos alertar
para algumas questões relevantes, que podem culmi
nar num atraso desnecessário do processo legislativo
se não abordadas tempestivamente.

Trata-se da existência de uma Lei que já discipli
na a matéria contida no parágrafo 7°, artigo 226 da
Constituição Federal, objeto, também, da Proposta de
Emenda que ora tramita nesta Comissão e que anali
samos.

A Lei 9.263/96, que regula o parágrafo YO do arti
go 226 da CF, em seu artigo 3° determina que o pla
nejamento familiar é parte integrante do conjunto de
ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal,
dentro de uma visão de atendimento global e integral
à saúde. Determina, na seqüência, que as instâncias
gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os
seus níveis, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede
de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao
homem ou ao casal, programa de atenção integral à
saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua,
como atividade básica, dentre outras, a assistência à
concepção e à contracepção (artigo 3°, parágrafo úni
co, inciso I da Lei).

Também o artigo 9° da mesma Lei dispõe que
para que haja o efetivo exercício do direito ao plane
jamento familiar, serão oferecidos todos os méto
dos e técnicas de concepção e contracepção cienti
ficamente aceitos e que não coloquem em risco a
vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade
de opção.

Quanto à esterilização voluntária, conforme o arti
go 10 da Lei, esta só poderá ser realizada em homens e
mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte
e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vi-

56668 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

liares por não terem acesso aos hospitais particula- vos. Igualmente, são vedadas esterilizações que possam
res, dependem da rede hospitalar pública ou conve- colocar em risco a vida ou saúde da mulher ou do futuro
niada que não adota e nem oferece os procedimen- concepto, devendo o fato ser testemunhado em relatório
tos cirúrgicos próprios à limitação definitiva da pro- escrito e assinado por dois médicos.
le. Assim, somente a parte mais favorecida da soci- Como se nota, todos os detalhamentos ne-
edade, assistida pelos mais caros planos de saúde, cessários para a segura efetivação do direito ga-
que propiciam acesso às cirurgias próprias de la- rantido constitucionalmente de planejamento fami-
queadura e vasectomia, teria como efetivar o seu liar, encontram-se expressos na Lei 9.263/96, dis-
direito de planejamento familiar. tribuídos em 25 artigos. Assim, não podemos, ago-

Em seu voto, a relatora da proposta sugere sua ra, pretender que uma simples emenda redacional
admissibilidade por não haver afronta ao § 4° do arti- ao parágrafo 7° do artigo 226 da CF possa tornar
go 60 da CF, que trata das vedações ao poder de efetivo o exercício de direito que mereceu 25 artigo
emendar. de uma Lei.

O princípio da Razoabilidade necessariamente
deve ser observado quando da tramitação de uma
Proposta de Emenda à Constituição que visa efetivar
um direito que já está regulamentado em Lei, pronto
para ser usufruído pelas pessoas.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja.



111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição n° 564/2002, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Ave

lino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Alexandre Cf1rdoso, André Benassi,
Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales,
Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nel
son Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Fi
lho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Robson Tuma,
Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Ani
valdo Vale, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de Andrada,
Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha,
Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, Mauro Benevides,
Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi, Professor Luizinho,
Themístocles Sampaio e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Finalmente, concluem que:

"Nessa ordem de idéias e para que a
Constituição, enfim, nesse tema, seja o que
ela realmente é (e não aquilo que alguns
poucos queiram que ela seja), faz-se neces
sária a inclusão, no citado artigo 53, de ve
dação ao Judiciário, interditando-lhe a apre
ciação de quaisquer acusações fundamen
tas m quaisquer palavras, opiniões e votos
de membros do Congresso Nacional."

Nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, (art. 32, 111, b, e 202, caput), compete
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pronunciar-se, preliminarmente, sobre a admissibili
dade de proposta de emenda à Constituição.

É o relatório.
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bros do Congresso Nacional são invioláveis, pela Secretaria-Geral da Mesa, está atendido, pois
civil e penalmente, por quaisquer de suas trezentos e sete Deputados a assinarem validamente.
opiniões, palavras e votos, o Supremo Tri- Por outro lado, não poderá a Constituição ser
bunal Federal, por decisão de seu órgão emendada na vigência de intervenção federal, de es-
pleno, deliberou fixar orientação que ignora tado de defesa ou de estado de sítio (art. 60, § 1°, da
o conteúdo do novel texto constitucional, CF), circunstâncias que, no momento, não ocorrem,
passando a apreciar denúncias e quei- eis que o País se encontra em situação de plena nor-
xas-crime oferecidas contra parlamentares, malidade político-institucional.
por fatos, supostamente delituosos, que Há que considerar, ainda, que não será objeto
configuram exteriorização de opiniões, ma- de deliberação a proposta de emenda à Constitui-
nifestações verbais etc." ção tendente a abolir (art. 60, § 1°, da CF) a forma

E d' t d federativa de Estado (inciso I), o voto direto, secre-
,a lan e, a uzem que: to, universal e periódico (inciso 11), a separação dos

"Tal orientação afronta a letra da Lei Poderes (inciso 111), ou os direitos e garantias indivi-
Maior, data maxima venia, que retira a antiju- duais (inciso IV).
ridicidade de quaisquer opiniões, palavras e A proposta de emenda à Constituição em epígra-
votos dos membros do Congresso Nacional, fe não afronta nenhuma das vedações, passando as-
independentemente de se aferir se estes ofe- sim pelo crivo dos preceitos constitucionais invocados,
recem qualquer vínculo ou conexão com o nada obstando a sua livre tramitação nesta Casa.
exercício do mandato ou se foram exteriori- Diante do exposto, nosso voto é pela admissi-
zados em função dele. É que o parlamentar bilidade da PEC n° 564, de 2002, por contemplar os
é parlamentar as vinte e quatro horas do dia, requisitos essenciais do art. 60, I, §§ 1° e 4°, I a IV,
sendo impossível destacarem-se momentos da Carta Política.
ou hiatos desse peculiaríssima função públi- Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. _
ca. E, uma reunião social, a Imprensa quer Deputado Fernando Coruja, Relator.
saber a opinião de um cidadão que é titular
de mandato parlamentar: a opinião buscada
é do conviva ou do homem público? Claro
que é a do parlamentar."

11 - Voto do Relator

Na forma regimental, cabe, então, examinar se a
PEC n° 564, de 2002, foi apresentada pela terça parte,
no mínimo, do número de Deputados (art. 60, I, da C. F.),
o que, segundo se infere do levantamento realizado



SUMÁRIO

1- Relatório

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

11- Parecer da Comissão de Finanças e Tributação:
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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"PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nadas a Custeio, Comercialização e Investimento, ao
N" 64-A, DE 1995 final de seus trabalhos, e propõe a criação de dois

(Da Comissão Especial Destinada a Estudar fundos: o Fundo de Apoio àAgroindústria e à Fruticul-
Altemativas para a Atualização Monetária dos tura - FAAF e o Fundo de Desenvolvimento Tecnoló-

Débitos nas Operações de Crédito Rural, gico Rural - FDTA.
Destinadas a Custeio, Comercialização e Investimento) Por solicitação da Comissão de Agricultura e

Altera a legislação tributária federal, Política .Rural, a~ensaram-~e ao PLP n° 64, de 1995,
institui o Fundo de Apoio à Agroindústria e os seguintes projetos de lei complementar:
á Fruticultura e Fundo de Desenvolvimento PLP nO 244/1998, do Deputado Federal Hugo
Tecnológico Rural, e dá outras providên- Biehl, que institui o Fundo de ~inanciamento de Pe-
cias; tendo pareceres: da Comissão de quenos Empreendimentos em Areas Rurais;
Agricultura e Política Rural pela aprovação PLP n° 28/1999, do Deputado Federal João
deste e dos de nOs 244/98 e 28199, apensa- Herrmann Neto, que institui o Fundo de Financiamen-
dos, com substitutivo, contra os votos dos to Agropecuário;
Deputados João Grandão, Luci Choinacki, PLP n° 57, de 1999, do Deputado Federal Inácio
Nilson Mourão, Padre Roque, Avenzoar Arruda e outros, que instituí o Fundo Nacional de Com-
Arruda e Valdeci Oliveira (relator: Dep. Silas bate e Prevenção à Desertificação.
Brasileiro); e da Comissão de Finanças e Entretanto, mediante solicitação de seu Autor, o
Tributação, pela incompatibilidade e inade- PLP n° 57, de 1999, foi desapensado desse bloco, em
quação financeira e orçamentária deste, 15 de maio de 2000.
dos de nOs 244/98 e 28199, apensados, e do Os três projetos de lei complementar que ainda
Substitutivo da Comissão de Agricultura e tramitam em conjunto têm em comum o fato de propo-
Polític~ Rural (relator: Dep. Fetter Junior). rem a criação de fundos: quatro, no total, com diferentes

(As Comissões de Agricultura e Políti- objetivos, regiões de abrangência e fontes de recursos.
ca Rural; de Finanças e Tributação; e de Somos de opinião que cada um desses fundos
Constituição e Justiça e de Redação.) propostas tem o seu próprio mérito. Um visa financiar

.. Projeto inicial publicado no OCO de 14-11-95 empreendi~entos agroi~dustriais, a i~plantação de
_ Projetos apensados: PLPs nOs 244/98 (publicado projetos agncolas a eles Integrados e sistemas de ar-
no OCO de 30-9-99) e 28-99 (publicado no OCO de mazenamento da respectiva produção, localizados na
29-5-99) região da fronteira econômica e no semi-árido nor

destino. Outro visa à realização de investimentos pú
blicos e privados no desenvolvimento tecnológico das
atividades agrícola, pecuáría, florestal e pesqueira.
Um terceiro pretende financiar a implantação de pe
quenos empreendimentos industriais ou de serviços
em áreas rurais, vilas rurais, pequenos aglomerados
urbanos e sedes de municípios com até cinco mil ha
bitantes. E um quarto objetiva conceder financiamen
to para investimento e custeio das atividades agrope
cuária, de agroindústria, da pesca e dos agronegócios.

Todas essas atividades são potencialmente pro
motoras do desenvolvimento nacional- especialmen
te no meio rural brasileiro - e encontram-se limitadas
pela escassez de recursos para a sua implantação.
Tal limitação poderá ser contornada mediante a cria
ção de fundos específicos. Uma vez que a Comissão
de Agricultura e Política Rural aprouve reunir todas
essas proposições, para que tramitem e sejam vota
das em conjunto, a melhor solução parece-nos ser a
aglutinação de todas as propostas em uma única,
através de um Substitutivo. E, ainda, a aglutinação
dos quatro fundos em um único, que compreenda e

I - Parecer da Comissão de Agricultura e Política
Rural:

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado

O Projeto de Lei Complementar nO 64, de 1995,
foi apresentado pela Comissão Especial Destinada a
Estudar Alternativas para a Atualização Monetária
dos Débitos nas Operações de Crédito Rural, Desti-

__________,_._"_'_0 __, _. ,,__,_. _



SUBSTITUTIVO

Em face do exposto, apresentamos nosso voto
pela aprovação dos PLP nOs 64, de 1995; 244, de
1998; e 28, de 1999, na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2000. 
Deputado Silas Brasileiro Relator.

Altera a legislação tributária federal,
institui o Fundo de Financiamento da
Agricultura, da Agroindústria e de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico Rural,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Fundo de Financiamento

da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio ao Desen
volvimento Tecnológico Rural, com as seguintes fina
lidades:

I - financiar a implantação de empreendimen
tos agroindustriais, de projetos agrícolas a eles inte
grados, e/ou de sistemas de armazenamento da res
pectiva produção, que se localizem no semi-árido nor
destino ou, nas regiões Norte, Nordeste ou Cen
tro-Oeste, distantes pelo menos 300 (trezentos) quilô
metros da capital federal e das capitais dos Estados;

11- financiar investimentos públicos ou privados
destinados ao desenvolvimento tecnológico das ativi
dades agrícola, pecuária, florestal e pesqueira,
abrangendo:

a) realização de estudos e pesquisas;
b) extensão rural e capacitação de

mão-de-obra;
c) desenvolvimento e introdução, no

setor produtivo rural, de novas técnicas, in
sumos e equipamentos, que proporcionem
melhoria de produtividade, ganho de com
petitividade no mercado internacional e pro
teção do meio ambiente.

111 - financiar a implantação de pequenos em
preendimentos industriais ou de serviços em áreas
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viabilize todos os relevantes objetivos originalmente rurais, vilas rurais, pequenos aglomerados urbanos
anunciados. É esta a contribuição que trazemos aos e sedes de municípios com até cinco mil habitantes;
nobres Colegas, neste momento. IV - financiar operações de investimento e cus-

Cumpre destacar que suprimimos do nosso teio das atividades agropecuária, de agroindústria, da
Substitutivo alguns aspectos altamente polêmicos das pesca e dos agronegócios.
propostas originais, tais como a instituição de "contri- Art. 2° O Fundo de Financiamento da Agricultu-
buições sociais de intervenção no domínio econômi- ra, da Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento
co", ou a faculdade de o contribuinte do imposto sobre Tecnológico Rural contará com recursos das seguin-
a renda aplicar diretamente em empreendimento fi- tes fontes:
nanciável pelo Fundo os recursos do benefício fiscal. I - aplicações realizadas pelos contribuintes do

11 _ Voto imposto de renda, nos termos do art. 4° desta Lei
Complementar;

11 - retorno de operações de financiamento;
111- resultado das aplicações financeiras realiza

das, incluída a atualização monetária dos seus ativos;
IV - alocação de recursos orçamentários da

União, dos Estados e dos Municípios;
V - recursos decorrentes de acordos, ajustes,

contratos e convênios, celebrados com órgãos ou en
tidades da Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal;

VI - empréstimos e doações realizadas por en
tidades nacionais ou internacionais, públicas ou pri
vadas,

VII - outros recursos previstos em lei.
Art. 3° Poderão ser beneficiários do Fundo pesso

as físicas ou jurídicas, inclusive cooperativas e associa
ções de produtores, em especial aquelas a que se refe
re o art. 49 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991.

Art. 4° O contribuinte do imposto sobre a renda,
pessoa física ou jurídica, poderá, nos 7 (sete) exercí
cios financeiros imediatamente subseqüentes à publi
cação desta Lei Complementar, optar pela aplicação
no Fundo de Financiamento da Agricultura, da Agro
indústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
Rural de parcela correspondente a 10% (dez por cen
to) do imposto devido.

§ 1° O valor da dedução do imposto sobre a ren
da será expresso pelo contribuinte na respectiva de
claração.

§ 2° O valor da dedução será recolhido simulta
neamente com as parcelas do imposto devido, de
acordo com a sistemática estabelecida pelo Poder
Executivo para o recolhimento desse tributo.

Art. 5° O benefício fiscal previsto nesta Lei Com
plementar será concedido cumulativamente com os
estabelecidos na legislação pertinente, desde que
observado o limite máximo de 55% (cinqüenta e cinco
por cento) do valor do imposto devido para a soma
das deduções do imposto de renda das pessoas jurí
dicas previstas na legislação pertinente.
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Art. 6° Ao contribuinte que optar pela dedução a 11- os empreendimentos que possam gerar ma-
que se refere esta Lei Complementar será fornecido ior número de postos de trabalho, ou que possibilitem
certificado de investimento, endossável, transferível e o aproveitamento de mão-de-obra de produtores ru-
resgatável em 5 (cinco) parcelas anuais a partir do rais, de forma complementar;
quinto exercício financeiro subseqüente à opção, com 111 - os empreendimentos que promovam a inte-
base em informações individualizadas por contribuinte gração social e a redução das desigualdades regionais.
fornecidas pela Fazenda Nacional concomitantemente Art. 8° Os recursos do Fundo de Financiamento
com o repasse dos recursos destinados ao Fundo de da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio ao Desen-
Financiamento da Agricultura, da Agroindústria e de volvimento Tecnológico Rural poderão ser aplicados
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico Rural. sob a forma de subscrição de debêntures, de emissão

§ 1° O certificado de investimento conterá indi- e responsabilidade das empresas beneficiárias dos fi-
cação do número de quotas do Fundo de Financia- nanciamentos concedidos pelo Fundo.
mento da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio ao § 1° As debêntures referidas no caput terão as
Desenvolvimento Tecnológico Rural de propriedade seguintes características e condições:
do optante, correspondente ao montante deduzido do a) serão emitida em m da corrente
imposto devi~o, na data do seu efetivo recolhimento à nacional sob a forma ~e não-~~nversibilida-
Fazenda Nacional. de em ações;

§ 2° O certificado de investimento poderá ser b) poderão ser resgatadas após decor-
mantido em conta de depósito escriturai junto à banco ridos 12 (doze) meses, no mínimo, da data
oficial federal. de sua emissão;

Art. 7° O Fundo de Financiamento da Agricultu- c) serão remuneradas com taxas de
ra, da Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento juros, que poderão variar de 4% (quatro por
Tecnológico Rural terá um Conselho Gestor, a ser cri- cento) ao ano a 6% (seis por cento) ao ano,
ado por ato do Poder Executivo. devida também durante o período de carên-

§ 1° O Conselho Gestor a que se refere o caput cia, compree~dido entre a emissão e o res-
contará com representantes do Poder Público e de gate das debentures.

entidades representativas dos diversos grupos de be- § 2° O período de carência, o prazo de venci-
neficiários desse Fundo. mento assim como todas as demais cláusulas e,

§ 2° O Conselho Gestor do Fundo de Financia- condições das debêntures emitidas por empresas
mento da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio ao beneficiárias dos recursos do Fundo de Financia-
Desenvolvimento Tecnológico Rural terá competên- mento da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio
cia, entre outros aspectos, para: ao Desenvolvimento Tecnológico Rural, serão fixa-

I - definir as prioridades para a aplicação de re- dos em regul~mento, .d~ forma padronizada p.or tipo
cursos do Fundo e os critérios para a seleção de pro- de empreendimento, limitado o prazo de vencimento
postas de financiamento· a 08 (oito) anos e vedada a aplicação de qualquer

, , .. índice de correção monetária.
11 - ~ropor ~o Cons~lh? .~onetano Naclona~ o~ § 30 As debêntures integrantes da carteira do

encargos fln~ncelrosque Incldlrao sobre os emprestl- Fundo de Financiamento da Agricultura, da Agroin-
mos concedidos com ~ecur~os do Fundo, o~ prazos dústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
par? pagamento. do.s flnanclam~ntos concedld,?s; os Rural serão avaliadas por seu valor atualizado, medi-
penodos de caren~l.a; as garantias q~: pode~a~ s~r ante acréscimo exclusivamente da remuneração pre-
exigidas dos mutuanos; e outras condlçoes apllcavels " t § 1° ai 'I deste artigo- d ' d" VIS a no , nea c, .
a essas operaço~s e cre ItO; . § 40 A aquisição de debêntures pelo Fundo de

11I - determinar os mecanismos de acompanha- Financiamento da Agricultura, da Agroindústria e de
mento e avaliação da execução orçamentária do Fundo. Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico Rural fica li-

Parágrafo único. Na definição das prioridades mitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das in-
para a aplicação dos recursos do Fundo, contem- versões totais previstas em cada empreendimento fi-
plar-se-ão obrigatoriamente: nanciado pelo Fundo.

I - as regiões com maior incidência de peque- § 5° O financiamento direto de empreendimentos
nas propriedades rurais ou com grandes excedentes com recursos do Fundo de Financiamento da ~gricul-

de mão-de-obra no campo; tura, da Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento

._------------_.._.....',....._....,..,'_..-...._.._--,_.._----



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprova
ção do PLP n° 64/95 e dos de nOs 244/98 e 28/99,
apensados, com substitutivo, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Silas Brasileiro, contra os votos
dos Deputados João Grandão, Luci Choinacki, Nilson
Mourão, Padre Roque, Avenzoar Arruda e Valdeci Oli
veira, que apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gerson Peres (Presidente), Ronaldo Caiado

(Vice-Presidente), Anivaldo Vale, Carlos Batata, He
leníldo Ribeiro, José Carlos Elias, Nelson Meurer,
Odílio Balbinotti, Saulo Pedrosa, Xico Graziano, Car
los Dunga, Igor Avelino, Moacir Micheletto, Osvaldo
Reis, Suas Brasileiro, Themístocles Sampaio, Abelar-
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Tecnológico Rural obedecerá a condições estabeleci- no caput, ficando o servidor público que, por ato omis-
das em regulamento, observada a limitação das taxas sivo ou comissivo, lhe der causa, sujeito ao pagamen-
de juros definida na alínea c do § 1° deste artigo, veda - to de multa proporcional, nos termos da Lei n° 8.443,
da a aplicação de qualquer mecanismo de correção de 16 de julho de 1992.
monetária dos valores financiados. Art. 14. A cooperação financeira do Fundo de Fi-

Art. 9° Os projetos a serem financiados pelo nanciamento da Agricultura, da Agroindústria e de
Fundo de Financiamento da Agricultura, da Agroin- Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico Rural a insti-
dústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico tuições estaduais e municipais de pesquisa agrope-
Rural serão submetidos à aprovação do respectivo cuária ou extensão rural, em cada exercício, não po-
Conselho Gestor ou do órgão competente por este derá ser superior a um terço dos respectivos orça-
estabelecido. mentos anuais.

Parágrafo único. A concessão de financiamen- Art. 15. O apoio financeiro do Fundo de Financi-
tos ao amparo do Fundo dar-se-á com base em exa- amento da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio
me dos projetos a serem apresentados pelos candi- ao Desenvolvimento Tecnológico Rural à execução
datos, em que se demonstre à viabilidade técnica, de projetos de desenvolvimento da agricultura, da
econômica, financeira, administrativa e ambiental dos pecuária, da silvicultura, da agricultura, da pesca ou
empreendimentos, a capacidade técnica e a idonei- da agroindústria dar-se-á sob a forma de créditos de
dade financeira dos empreendedores. investimento ou custeio, sendo vedada à utilização

Art. 10. O Conselho Gestor ou o órgão compe- de recursos do Fundo:
tente por este estabelecido fiscalizará a execução dos I - para o pagamento de salários ou quaisquer
empreendimentos financiados pelo Fundo e emitirá outras despesas de pessoal;
certificado de conclusão da implantação do empreen- II _ para a aquisição de terras ou qualquer mo-
dimento, contendo informação sobre o desempenho dalidade de crédito fundiário
do beneficiário, que constituirá subsídio para análise : .,
de futuras solicitações de financiamento. Art. 1~. O Poder ExecutiVo baixara ~ regul~r.nen-

P , f ,. A' . - d rt·f· d to desta Lei Complementar, em que serao definidas,aragra o UnlCO. pos a emlssao o ce I Ica o . _
. - . ., . entre outros aspectos, a composlçao do Conselho

de Implantaçao a que se refere o caput, o beneflclano G t d F d d F' . t dA· It d. . es or o un o e lnanClamen o a gncu ura, a
fica obngado a prestar ao Conselho Gestor, pelo pra - A' d' t· dA· DI· T

. - . . groln us na e e pOIO ao esenvo vlmento ecno-
zo de 10 (dez) anos, Informaçoes anuais sobre a SltU- I" R I t' . . t·t· . I t·

- d d· t oglco ura e as compe enclas InS I UClonalS re alvasaçao o empreen Imen o. . d· . t -
.. a sua a miniS raçao.

Art. 11. O Conselho Gestor do Fundo de Flnancla- . .
mento da Agricu"ura, da Agroindústria e de Apoio ao Art. ~7. Es~a Lei Complementar.ent~a em vigor
Desenvolvimento Tecnológico Rural publicará balanço noventa dias apos a data de sua pubhcaçao.
anual, examinado e certificado por auditoria indepen- Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2000. -
dente, bem como balancetes e relatórios trimestrais so- Deputado Silas Brasileiro.
bre o desempenho do Fundo e sobre cada empreendi
mento financiado.

Art. 12. A instituição financeira que operar com
recursos do Fundo de Financiamento da Agricultura,
da Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tec
nológico Rural poderá ressarcir-se dos custos incorri
dos com sua administração, que não poderão exce
der a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) das
transferências efetuadas pela Fazenda Nacional.

Art. 13. As transferências dos recursos arrecada
dos para o Fundo de Financiamento da Agricultura, da
Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoló
gico Rural serão efetivadas nos mesmos prazos esta
belecidos nos incisos I a 111, do art. 4°, da Lei Comple
mentar nO 62, de 28 de dezembro de 1989.

Parágrafo único. Será considerado prejuízo ao
erário público o descumprimento dos prazos fixados



Altera a legislação tributária federal,
institui o Fundo de Financiamento da
Agricultura, da Agroindústria e de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico Rural,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Fundo de Financiamento

da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio ao Desen
volvimento Tecnológico Rural, com as seguintes fina
lidades:

I - financiar a implantação de empreendimentos
agroindustriais, de projetos agrícolas a eles integra
dos e/ou de sistemas de armazenamento da respec
tiva'produção, que se localizem no semi-árido nordes
tino ou, nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oes
te, distantes pelo menos 300 (trezentos) quilômetros
da capital federal e das capitais dos Estados;

II - financiar investimentos públicos ou privados
destinados ao desenvolvimento tecnológico das ativi
dades agrícola, pecuária, florestal e pesqueira,
abrangendo:

a) realização de estudos e pesquisas;
b) extensão rural e capacitação de

mão-de-obra;
c) desenvolvimento e introdução, no

setor produtivo rural, de novas técnicas, in
sumos e equipamentos, que proporcionem
melhoria de produtividade, ganho de com
petitividade no mercado internacional e pro
teção do meio ambiente;

111 - financiar a implantação de pequenos em
preendimentos industriais ou de serviços em áreas
rurais, vilas rurais, pequenos aglomerados urbanos
e sedes de municípios com até cinco mil habitantes;

IV - financiar operações de investimento e cus
teio das atividades agropecuária, de agroindústria, da
pesca e dos agronegócios.
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do Lupion, Adauto Pereira, Jaime Fernandes, Joel de Art. 2° O Fundo de Financiamento da Agricultu-
Hollanda, Kátia Abreu, Paulo Braga, Zila Bezerra, ra, da Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento
João Grandão, Luci Choinacki, Nilson Mourão, Padre Tecnológico Rural contará com recursos das seguin-
Roque, Augusto Nardes, Cleonâncio Fonseca, Hugo tes fontes:
Biehl, Luís Carlos Heinze, Telmo Kirst, Giovanni Quei- 1- aplicações realizadas pelos contribuintes do
roz, João Tota, Romel Anízio, Roberto Balestra e, ain- imposto de renda, nos termos do art. 4° desta Lei
da, Antônio Jorge, Júlio Semeghini, Lídia Quinan, Complementar;
Luiz Ribeiro, Armando Abílio, Jurandil Juarez, Milton 11 - retorno de operações de financiamento;
Monti, Joaquim Francisco, José Rocha, Avenzoar 111_ resultado das aplicações financeiras realiza-
Arruda, Ary Kara e Lincoln Portela. das, incluída a atualização monetária dos seus ativos;

Sala da Comissão, 13 de. dezembro de 2000. - IV _ alocação de recursos orçamentários da
Deputado Gerson Peres, Presidente. União, dos Estados e dos Municípios;

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO V - recursos decorrentes de acordos, ajustes,
contratos e convênios, celebrados com órgãos ou en
tidades da Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal;

VI - empréstimos e doações realizadas por en
tidades nacionais ou internacionais, públicas ou pri
vadas;

VII - outros recursos previstos em lei.

Art. 3° Poderão ser beneficiários do Fundo pesso
as físicas ou jurídicas, inclusive cooperativas e associa
ções de produtores, em especial aquelas a que se refe
re o art. 49 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991.

Art. 4° O contribuinte do imposto sobre a renda,
pessoa física ou jurídica, poderá, nos 7 (sete) exercí
cios financeiros imediatamente subseqüentes à publi
cação desta Lei Complementar, optar pela aplicação
no Fundo de Financiamento da Agricultura, da Agro
indústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
Rural de parcela correspondente a 10% (dez por cen
to) do imposto devido.

§ 1° O valor da dedução do imposto sobre a ren
da será expresso pelo contribuinte na respectiva de
claração.

§ 2° O valor da dedução será recolhido simulta
neamente com as parcelas do imposto devido, de
acordo com a sistemática estabelecida pelo Poder
Executivo para o recolhimento desse tributo.

Art. 5° O benefício fiscal previsto nesta Lei Com
plementar será concedido cumulativamente com os
estabelecidos na legislação pertinente, desde que
observado o limite máximo de 55% (cinqüenta e cinco
por cento) do valor do imposto devido para a ~m~
das deduções do imposto de renda das pessoas JUrl

dicas previstas na legislação pertinente.
Art. 6° Ao contribuinte que optar pela dedução

a que se refere esta Lei Complementar será forneci
do certificado de investimento, endossável, transferí
vel e resgatável em 5 (cinco) parcelas anuais a partir
do quinto exercício financeiro subseqüente à opção,

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



§ 2° O período de carência, o prazo de venci
mento, assim como todas as demais cláusulas e
condições das debêntures emitidas por empresas
beneficiárias dos recursos do Fundo de Financia
mento da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico Rural, serão fixa
dos em regulamento, de forma padronizada por tipo
de empreendimento, limitado o prazo de vencimento
a 8 (oito) anos e vedada a aplicação de qualquer ín
dice de correção monetária.

§ 3° As debêntures integrantes da carteira do
Fundo de Financiamento da Agricultura, da Agroin
dústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
Rural serão avaliadas por seu valor atualizado, medi
ante acréscimo exclusivamente da remuneração pre
vista no § 1°, alínea c, deste artigo.

§ 4° A aquisição de debêntures pelo Fundo de
Financiamento da Agricultura, da Agroindústria e de
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico Rural fica li
mitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das in
versões totais previstas em cada empreendimento fi
nanciado pelo Fundo.

§ 5° O financiamento direto de empreendimentos
com recursos do Fundo de Financiamento da Agricul
tura, da Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico Rural obedecerá a condições estabeleci
das em regulamento, observada a limitação das taxas
de juros definida na alínea "c" do § 1° deste artigo, ve-
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com base em informações individualizadas por con- 111- os empreendimentos que promovam a in-
tribuinte fornecidas pela Fazenda Nacional concomi- tegração social e a redução das desigualdades re-
tantemente com o repasse dos recursos destinados gionais.
ao Fundo de Financiamento da Agricultura, da Agro- Art. 8° Os recursos do Fundo de Financiamento
indústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológi- da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio ao Desen-
co Rural. volvimento Tecnológico Rural poderão ser aplicados

§ 1° O certificado de investimento conterá indi- sob a forma de subscrição de debêntures, de emissão
cação do número de quotas do Fundo de Financia- e responsabilidade das empresas beneficiárias dos fi-
mento da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio ao nanciamentos concedidos pelo Fundo.
Desenvolvimento Tecnológico Rural de propriedade § 1° As debêntures referidas no caput terão as
do optante, correspondente ao montante deduzido do seguintes características e condições:

imposto devido, na data do seu efetivo recolhimento à a) serão emitidas em moeda corrente
Fazenda Nacional. nacional sob a forma de não-conversibilida-

§ 2° O certificado de investimento poderá ser de em ações;
mantido em conta de depósito escritura! junto à ban- b) poderão ser resgatadas após decor-
co oficial federal. ridos 12 (doze) meses, no mínimo, da data

Art. 7° O Fundo de Financiamento da Agricultu- de sua emissão;
ra, da Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento c) serão remuneradas com taxas de
Tecnológico Rural terá um Conselho Gestor, a ser cri- juros, que poderão variar de 4% (quatro por
ado por ato do Poder Executivo. cento) ao ano a 6% (seis por cento) ao ano,

§ 1° O Conselho Gestor a que se refere o caput devida também durante o período de carên-
contará com representantes do Poder Público e de cia, compreendido entre a emissão e o res-
entidades representativas dos diversos grupos de be- gate das debêntures.
neficiários desse Fundo.

§ 2° O Conselho Gestor do Fundo de Financia
mento da Agricultura, da Agroindústria e de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico Rural terá competên
cia, entre outros aspectos, para:

I - definir as prioridades para a aplicação de re
cursos do Fundo e os critérios para a seleção de pro
postas de financiamento;

11 - propor ao Conselho Monetário Nacional os
encargos financeiros que incidirão sobre os emprésti
mos concedidos com recursos do Fundo, os prazos
para pagamento dos financiamentos concedidos; os
períodos de carência; as garantias que poderão ser
exigidas dos mutuários; e outras condições aplicáveis
a essas operações de crédito;

111 - determinar os mecanismos de acompanha
mento e avaliação da execução orçamentária do Fundo.

Parágrafo único. Na definição das prioridades
para a aplicação dos recursos do Fundo, contem
plar-se-ão obrigatoriamente:

I - as regiões com maior incidência de peque
nas propriedades rurais ou com grandes excedentes
de mão-de-obra no campo;

11 - os empreendimentos que possam gerar
maior número de postos de trabalho, ou que possibi
litem o aproveitamento de mão-de-obra de produto
res rurais, de forma complementar;



Autor: Deputado Valdeci Oliveira

O projeto em referência resultou das atividades
da Comissão Especial instituída pela Presidência
desta Casa, em maio de 1995, com o objetivo formal
de apresentar alternativas de financiamentos para o
setor agropecuário.

A título de registro histórico, vale recordar que a
citada Comissão Especial foi criada como instância
de ação política paralela à Comissão de Agricultura,
por pressão de lideranças da Frente Parlamentar da
Agricultura, inconformados com a definição de um
membro da bancada do PT para a Presidência desta
Comissão, naquela sessão legislativa.

Feito este registro, devemos enfatizar, de plano,
que a análise cuidadosa do projeto em questão de
monstra o descompasso entre os objetivos explícitos
e o conteúdo efetivo da proposição.
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dada a aplicação de qualquer mecanismo de correção gamento de multa proporcional, nos termos da Lei n°
monetária dos valores financiados. 8.443, de 16 de julho de 1992.

Art. 9° Os projetos a serem financiados pelo Art. 14 A cooperação financeira do Fundo de Fi-
Fundo de Financiamento da Agricultura, da Agroin- nanciamento da Agricultura, da Agroindústria e de
dústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico Rural a insti-
Rural serão submetidos à aprovação do respectivo tuições estaduais e municipais de pesquisa agrope-
Conselho Gestor ou do órgão competente por este cuária ou extensão rural, em cada exercício, não po-
estabelecido. derá ser superior a um terço dos respectivos orça-

Parágrafo único. A concessão de financiamen- mentos anuais.
tos ao amparo do Fundo dar-se-á com base em exa- Art. 15. O apoio financeiro do Fundo de Financia-
me dos projetos a serem apresentados pelos candi- mento da Agricu~ura, da Agroindústria e de Apoio ao De-
datos, em que se demonstre a viabilidade técnica, senvolvimento Tecnológico Rural à execução de projetos
econômica, financeira, administrativa e ambiental dos de desenvolvimento da agricu~ura, da pecuária, da siIvi-
empreendimentos, a capacidade técnica e a idonei- cu~ura, da agricu~ura, da pesca ou da agroindústria
dade financeira dos empreendedores. dar-se-á sob a forma de créd~os de investimento ou cus-

Art. 10. O Conselho Gestor ou o órgão compe- teio, sendo vedada a utilização de recursos do Fundo:
tente por este estabelecido fiscalizará a execução dos I - para o pagamento de salários ou quaisquer
empreendimentos financiados pelo Fundo e emitirá outras despesas de pessoal;
certificado de conclusão da implantação do empreen- II - para a aquisição de terras ou qualquer mo-
dimento, contendo informação sobre o desempenho dalidade de crédito fundiário.
do beneficiário, que constituirá subsídio para análise
de futuras solicitações de financiamento. Art. 16. O Poder Executivo baixará o regulamen-

to desta lei complementar, em que serão definidas,
Parágrafo único. Após a emissão do certificado entre outros aspectos, a composição do Conselho

de implantação a que se refere o caput, o beneficiário Gestor do Fundo de Financiamento da Agricultura, da
fica obrigado a prestar ao Conselho Gestor, pelo pra - Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tecno-
zo de 10 (dez) anos, informações anuais sobre a situ- lógico Rural e as competências institucionais relativas
ação do empreendimento. à sua administração.

Art. 11. O Conselho Gestor do Fundo de Fi- Art. 17. Esta lei complementar entra em vigor
nanciamento da Agricultura, da Agroindústria e de noventa dias após a data de sua publicação.
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico Rural publica-
rá balanço anual, examinado e certificado por auditoria Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
independente, bem como balancetes e relatórios tri- Gerson Peres, Presidente.

mestrais sobre o desempenho do Fundo e sobre cada VOTO EM SEPARADO
empreendimento financiado.

Art. 12. A instituição financeira que operar com
recursos do Fundo de Financiamento da Agricultura,
da Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tec
nológico Rural poderá ressarcir-se dos custos incorri
dos com sua administração, que não poderão exce
der a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) das
transferências efetuadas pela Fazenda Nacional.

Art. 13. As transferências dos recursos arreca
dados para o Fundo de Financiamento da Agricultura,
da Agroindústria e de Apoio ao Desenvolvimento Tec
nológico Rural serão efetivadas nos mesmos prazos
estabelecidos nos incisos I a 111, do art. 4°, da Lei
Complementar n° 62, de 28 de dezembro de 1989.

Parágrafo único. Será considerado prejuízo ao
erário público o descumprimento dos prazos fixados
no caput, ficando o servidor público que, por ato
omissivo ou comissivo, lhe der causa, sujeito ao pa-



para a recuperação das áreas de pastagens de
gradadas para a implantação dos projetos seria ne
cessário o investimento de 2 bilhões de dólares, ou
seja, volume de recursos idêntico ao aplicado nos
projetos.

Portanto, o projeto pretende criar um mecanis
mo de renúncia fiscal em adição aos já existentes (Fi
nam e Finor) - que, a propósito já contemplam as ati
vidades consideradas pelo projeto - , a despeito da
história de ineficácia e de desvios de finalidade que
tem pautado os dois instrumentos;

2. os próprios constituintes de 1988 reconhece
ram, amplamente, as mazelas "congênitas" dos in
centivos fiscais regionais e, como tentativa de reparar
a brutal dívida social do Estado com a populações da
quelas regiões consagraram, no texto constitucional
de 1989, novo instrumento com maiores possibilida
des de redução das desigualdades regionais. Os re
sultantes Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, ainda que
desviados de suas finalidades pelo atual Governo,
pelo menos poderão ser facilmente corrigidos num
cenário institucional mais atento para os problemas
da agricultura e dos seus segmentos de base familiar.
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Com efeito, não procede a argumentação utili- em escala microeconômica, notadamente na agrope-
zada para a sustentação do projeto, colocando-o cuária.
como base para um novo modelo de financiamento Como exemplo, nos valemos dos resultados de
da agricultura brasileira, em função do "esgotamento pesquisa de avaliação do FINAM - Fundo de Investi-
da sistemática vigente". Ao "materializar o novo", o mentos da Amazônia, realizada pelo PNUD (Progra-
projeto nos oferece o falido e iníquo mecanismo de in- ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento),
centivo fiscal, e mais um instrumento de erosão das abrangendo os projetos incentivados na Amazônia,
combalidas finanças dos agricultores deste País. no período de 1975 a 1985. Entre outros pontos, a

Em realidade, a iniciativa objetiva, por meio de pesquisa destaca que:
recursos do Tesouro e de uma nova contribuição im- no período analisado foram aplicados 2 bilhões
posta aos agricultores, viabilizar recursos para a ins- de dólares de recursos públicos, a título de incentivos
talação de grandes empresas agroindustriais nas re- fiscais, em cerca de 650 projetos agropecuários;

giões mai,s pobres do Paí~. _ . _ o estudo comprovou que desse total de projetos,
Basicamente, ~ p,rojeto, pr~po~ a ,cnaç~o do apenas 104 encontravam-se em operação no momen-

FAAF (Fundo de ApOIO a Agrolndustna e a Frutlcultu- to da pesquisa, estando os demais abandonados;
ra), com recursos originários de renúncia fiscal, para . . .

f, , . 'd' d 10°/ d I t d dos 104 projetos, 2/3 apresentavam rentablllda-pessoas ISlcas ou jun Icas, e /0 o mpos o e. ,
R d d 'do d f t t" d U·- de negativa; o restante dos empreendimentos, ouen a eVI e e on es orçamen anas a nlao, , , .

d " , . apresentavam rentabilidade nula ou, quando multo,
esta os e mumclplos. . d t' 50/

. 'd vanan o a e/o;
Os recursos desse Fundo senam destina os a ,

empreendimentos agroindustriais e projetos agríco- o t<:>tal de emprego:gerado~pelos projetos cor-
las de ciclo longo, a eles integrados, localizados na re- respondia a menos ?e. 1 7'0 da mao-d~-obraocupada
gião de fronteira e no semi-árido do Nordeste (FAAF). pelo se~or, na Amazoma, c?mo t~mbemo volurr:,e de

P - b . "t ' - d t 'b . - produçao gerado pelos projetos nao alcançava 1 7'0 doropoe tam em, a InStl U1çao as con n U1çoes _, . ,
, . d ' - d' . A" valor da produçao agropecuana regional;SOCiaiS e Intervençao no omlmo economlCO, via a . ,. .

taxação de 1% sobre todas as operações de custeio, o reto~no tnbutano ap~esentado pelos, pr~jetos,
investimento, comercialização, e sobre o valor da cé- ~orrespondlaa 2 cents de dolar para cada dolar Inves-
dula de produto rural, para a formação do FDTR (Fun- tido;
do de Desenvolvimento Tecnológico Rural). Esses re
cursos seriam aplicados em investimentos públicos, e
50% das suas dotações seriam utilizadas no financia
mento de investimentos privados em atividades rela
cionadas ao desenvolvimento tecnológico das ativi
dades agrícolas.

Peço a atenção dos senhores parlamentares
para as seguintes considerações técnicas e políticas
sobre essa proposição:

1. ao lançar mão de incentivos fiscais, o projeto
reafirma o padrão concentrador e socialmente exclu
dente que tem marcado as chamadas políticas de de
senvolvimento regionais. Em complemento a esse
instrumento, o projeto prevê estímulos a empreendi
mentos agrícolas de longo prazo, vinculados às agro
indústrias, procurando consolidar nas regiões objeto
da proposição a experiência de integração das dema
is regiões do País com resultados extremamente ne
gativos para os pequenos produtores,

Os incentivos fiscais regionais têm sido ampla
mente denunciados não apenas pelo seu conteúdo
concentrador, o que os inviabiliza como vetores de
processos de desenvolvimento, mas também, pela to
tal ineficácia histórica dos seus resultados, mesmo



I - Relatório

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Projeto de Lei Complementar n° 64, de 1995,
foi apresentado pela Comissão Especial Destinada a
Estudar Alternativas para a Atualização Monetária
dos Débitos nas Operações de Crédito Rural, Desti
nadas a Custeio, Comercialização e Investimento.
Propõe a criação de dois fundos: o Fundo de Apoio à
Agroindústria e à Fruticultura - FAAF e o Fundo de
Desenvolvimento Tecnológico Rural - FDTR.

Por solicitação da Comissão de Agricultura e
Política Rural - CAPR, apensaram-se ao PLP n° 64,
de 1995, os seguintes projetos de lei complementar:

PLP n° 244/1998, do Deputado Hugo Biehl, que
institui o Fundo de Financiamento de Pequenos
Empreendimentos em Áreas Rurais - FFPE; e o

PLP n° 28/1999, do Deputado João Herrmann
Neto, que institui o Fundo de Financiamento Agrope
cuário - FFA.

O PLP n° 57, de 1999, do Deputado Inácio Arru
da e outros, que institui o Fundo Nacional de Comba
te e Prevenção à Desertificação, também se encon
trava apensado ao PLP n° 64. Foi, entretanto, desa
pensado em 15 de maio de 2000, mediante solicita
ção de seu autor.

Os objetivos dos fundos propostos são diversos.
O FAAF visa financiar empreendimentos agroindustri
ais, a implantação de projetos agrícolas a eles integra
dos e sistemas de armazenamento da respectiva pro
dução, localizados na região da fronteira econômica e
no semi-árido nordestino (art. 1°, PLP n° 64/95). O
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3. Ao definir mais recursos de incentivo fiscal e contrário, é limitado em termos espaciais e sociais, e
recursos orçamentários para o suposto novo modelo amplia a utilização de velhos expedientes de transfe-
de financiamento, o projeto pretende fortalecer, por- rência de recursos da sociedade para o financiamen-
tanto, um modelo falido e totalmente anacrônico, e to privilegiado de segmentos específicos da agricultu-
que colide com os ideais liberais dos nobres parla- ra de grande escala. Ademais, institui permissividade
mentares. Ora, para a arrecadação de terras para a inaceitável no uso de recursos públicos pelos setores
reforma agrária, louve-se o mercado com o Banco da mais aquinhoados da população, comprometendo os
Terra, e abaixo o Estado com a desapropriação. Já, investimentos nas áreas sociais; e mantém a nature-
para o financiamento favorecido de grandes projetos za concentradora e excludente das políticas públicas
agroindustriais, louve-se o velho Estado! setoriais e regionais.

4. Igualmente, a iniciativa desmonta os discur- Desta forma, julgamos que a propositura não
sos pela austeridade fiscal e pela necessidade de re- corresponde às reais intenções dos seus autores,
cuperação dos serviços públicos essenciais. Afinal pois desafia a racionalidade técnica; contraria os ob-
está se propondo a transferência de recursos da edu- jetivos de austeridade com os recursos públicos, da
cação e da saúde, por exemplo, para o capital agroin- justiça social, e da defesa dos próprios interesses da
dustrial, reafirmando assim o caráter socialmente agricultura brasileira. Assim sugerimos a rejeição do
concentrador da proposição; PLC n° 64/95 e do parecer do Relator.

5. Atente-se, inclusive, para os efeitos altamente Sala da Comissão, 13 de dezembro 2000. - Val-
deletérios para as finanças públicas, decorrente do deci Oliveira.
disposto no art. 5° do projeto, combinado com o texto
do art. 12. Através desse dispositivo o optante da sis
temática de renúncia fiscal, desde que os recursos
correspondentes não sejam aplicados diretamente no
empreendimento desejado, receberá o Certificado de
Investimento com garantia do seu resgate em 5 par
celas anuais a partir do 5° exercício financeiro subse
qüente à opção.

Assim, deverá haver uma corrida às opções pelo
FAAF pelas empresas e pessoas físicas que têm im
posto a pagar, já que os 10% do imposto devido que,
em tese, se transformariam em capital de risco, consti
tuirão atraentes investimentos financeiros. Ou seja, a
rigor, o optante deixa de pagar Imposto de Renda, afe
tando os orçamentos da saúde e da educação, recolhe
os recursos ao FAAF e depois de cinco anos passa a
recebê-los de volta, caracterizando uma modalidade
de investimento de recurso da sociedade, com a sua
apropriação privada. Um "negócio da China", o que,
ademais, institucionaliza a evasão fiscal no País.

6. Da mesma forma, não deixa de causar perple
xidade o fato de, em pleno contexto de endividamento
do setor agrícola, se pretender onerar ainda mais as
operações de crédito rural, quando o projeto prevê a
taxa de 1% sobre essas operações. Mais grave ainda
é que os mini e pequenos produtores rurais são insta
dos a contribuírem para a constituição do FDTR, que
não resultará em quaisquer benefícios para os mes
mos; pelo contrário. Portanto, o projeto em referência
tem como principal característica a dissociabilidade
entre o discurso e o mérito. É contraditório com os dis
curso liberalizante dos seus autores. Não oferece um
novo modelo de financiamento para agricultura; pelo



Art. 14 .

§ 1° A renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuições, e outros be
nefícios que correspondam a tratamento di
ferenciai (grifo nosso).

Corno o valor correspondente a essa renúncia
não foi considerado na previsão da meta de resultado
primário constante da Lei de Diretrizes Orçamentária
vigente, o projeto deveria estar instruído com o de
monstrativo dessa renúncia de receita e sua respecti
va compensação, conforme exige a LRF, in verbis:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí
cio em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguin
tes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentá
rias e a pelo menos uma das seguintes condições:

IV - a vinculação de receita de impos
tos a órgão, fundo ou despesa... (o grifo é
nosso).

Além disso, o desvio de dez por cento do im
posto de renda devido, nos termos propostos pelos
arts. 3°, 4°, 5° e 6° do PLP n° 64/95, eqüivale, do
ponto de vista do Tesouro Nacional, à uma redução
de alíquota. Isso, nos termos da Lei Complementar
n° 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal 
LRF) configura um caso de renúncia de receita da
União, in verbis:

11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do mérito, apreciar
essa matéria quanto à sua compatibilidade e adequa
ção com o plano plurianual, com a lei de diretrizes or-
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FDTR visa à realização de investimentos públicos e çamentárias e com o orçamento anual, nos termos do
privados no desenvolvimento tecnológico das ativida- Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI.,
des agrícola, pecuária, florestal e pesqueira (art. 19, arts. 32, IX, h e 53, 11) e da Norma Interna da Comissão
PLP n° 64/95). O FFPE pretende financiar a implanta- de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que
ção de pequenos empreendimentos industriais ou de "estabelece procedimentos para o exame de compati-
serviços em áreas rurais, vilas rurais, pequenos aglo- bilidade ou adequação orçamentária e financeira".
merados urbanos e sedes de municípios com até cinco Nesse sentido, verificamos, em primeiro lugar,
mil habitantes (art. 1°, PLP n° 244/98). E o FPA objetiva que entre os recursos de constituição do FAAF consta
conceder financiamento para investimento e custeio a proposta de vinculação de parte da receita do im-
das atividades agropecuária, de agroindústria, da pes- posto sobre a renda (art. 2° do PLP n° 64/95).
ca e dos agronegócios (art. 1°, PLP n° 28/99). Essa nobre utilização da receita que seria arre-

Essas propostas foram apreciadas e aprovadas cadada com o referido imposto colide, entretanto,
pela CAPR, na forma do Substitutivo apresentado com vedação inserida na redação do inciso IV do art.
pelo Relator, Deputado SILAS BRASILEIRO, contra 167 do Capítulo 11 da Constituição Federal, que trata
os votos dos Deputados João Grandão, Luci Choinac- das Finanças Públicas, in verbis:
ki, Nilson Mourão, Padre Roque, Avenzoar Arruda e "Art. 167. São vedados:
Valdeci Oliveira, que apresentou voto em separado.

O Substitutivo adotado pela CAPR tem as se
guintes finalidades:

"I - financiar a implantação de empre
endimentos agroindustriais, de projetos agrí
colas a eles integrados, elou de sistemas de
armazenamento da respectiva produção,
que se localizem no semi-árido nordestino
ou nas regiões Norte, Nordeste ou Cen
tro-Oeste, distantes pelo menos trezentos
quilômetros da capital federal e das capitais
dos estados;

11 - financiar investimentos públicos ou
privados destinados ao desenvolvimento
tecnológico das atividades agrícola, pecuá
ria, florestal e pesqueira, abrangendo a rea
lização de estudos e pesquisas, a extensão
rural e a capacitação de mão-de-obra e o
desenvolvimento e introdução de novas téc
nicas, insumos e equipamentos que propor
cionem melhoria de produtividade, ganho de
competitividade no mercado internacional e
proteção do meio ambiente;

111 - financiar a implantação de peque
nos empreendimentos industriais ou de ser
viços em áreas rurais, vilas rurais, pequenos
aglomerados urbanos e sedes de municípi
os com até cinco mil habitantes; e

IV - financiar operações de investimen
to e custeio das atividades agropecuária, de
agroindústria, da pesca e dos agronegócios."
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I - demonstração pelo proponente de que a re

núncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afeta
rá as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de compen
sação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alí
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

Notamos, entretanto, que a proposição em co
mento não atende a nenhuma dessas exigências.

Em terceiro lugar, deve-se observar que todos
os projetos em análise (PLP n° 64/95, PLP n° 244/98,
PLP n° 28/99 e o Substitutivo adotado pela CAPA.)
tratam de criação de fundos com a participação de re
cursos da União. Isso colide com a referida Norma
Interna desta Comissão que dispõe, in verbis:

"Art. 6° É inadequado orçamentária e fi
nanceiramente a proposição que cria ou prevê
a criação de fundos com recursos da União."

O Substitutivo do Deputado Silas Brasileiro
aglutina os quatro fundos em um único, viabilizando
os relevantes objetivos originalmente anunciados e
suprimindo pontos polêmicos, como por exemplo, a
instituição de "contribuições sociais de intervenção
no domínio econômico".

Apesar dessa engenhosidade, a proposta retém
a vinculação de parte do imposto de renda devido à
fundo e as características de renúncia de receita an
teriormente comentadas.

Assim, pelo exposto, votamos pela inadequação
e incompatibilidade orçamentária e financeira do Pro
jeto de Lei Complementar n° 64, de 1995, e de seus
apensos (Projetos de Lei Complementar n° 244/98 e
28/99), bem como do Substitutivo adotado pela Co
missão de Agricultura e Política Rural, não cabendo,
nos termos do art. 10 da Norma Interna da CFT, a
análise de seus méritos.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2002. 
Deputado Fétter Júnior, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or
çamentária do Projeto de Lei Complementar n° 64/95,
dos PLP N°s 244/98 e 28/99, apensados, e do Substi
tutivo da Comissão de Agricultura e Política Rural, nos
termos do parecer do relator, Deputado Fétter Junior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Benito Gama - Presidente, José Pimentel 
Vice-Presidente, Carlito Merss, Chico Sardelli, Custó
dio Mattos, Divaldo Suruagy, Edinho Bez, Eraldo Ti
noco, Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Co
ruja, Fétter Júnior, João Eduardo Dado, João Men
des, José Carlos Fonseca Jr., José Militão, Márcio
Fortes, Milton Monti, Mussa Demes, Pauderney Aveli
no, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Ricardo Berzoini,
Sampaio Dória, Adolfo Marinho, André de Paula, Ju
quinha, Luiz Carlos Hauly e Marcos Cintra.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Benito Gama, Presidente.

*PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 187-A, DE 1997

(Do Sr. Mário Negromonte)

Cria o Sistema Nacional de Preven
ção, Fiscalização e Repressão ao Furto e
Roubo de Veículos e Cargas, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Co
missão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, pela aprovação, com emen
da (relator: Deputado Pedro Valadares);
da Comissão de Viação e Transportes,
pela aprovação deste, com emendas, e
da emenda adotada pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal (relator: Deputado Airton Cascavel);
da Comissão de Finanças e Tributação,
pela adequação financeira e orçamentá
ria deste e das emendas adotadas pelas
Comissões de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional e de Viação e Transpor
tes (relator: Deputado Félix Mendonça); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa deste,
com emenda, e das Emendas das Comis
sões de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional e de Viação e Transportes (rela
tor: Deputado Zenaldo Coutinho).

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Viação e Transpor
tes; de Finanças e Tributação (Art. 54); e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54»

.. Projeto inicial publicado no OCO de 21-8-97

SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional:

- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
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- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

11 - Parecer da Comissão de Viação e Transportes:
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (9)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (9)

11I- Parecer da Comissão de Finanças e Tributação:
- parecer do relator
- parecer da Comissão

IV - Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação:

- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

O ilustre Deputado Mário Negromonte apresen
ta projeto de lei complementar pelo qual institui o Sis
tema Nacional de Prevenção. Fiscalização e Repres
são ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

A proposição sob análise pode ser dividida em
quatro temas básicos.

O primeiro, compreendendo os arts. 1° e 2°, tra
ta da finalidade e organização do Sistema e da coor
denação das ações da União. Estados e Distrito Fe
deral para o combate ao furto e roubo de veículos e
cargas em todo o território nacional.

O segundo, tratado nos arts. 3°, 4° e 5° versa so
bre o Fundo Nacional de Combate ao Furto e Roubo
de Veículos e Cargas, criado pela proposição.

O terceiro tema enquadra as providências a se
rem tomadas com vistas a dificultar o furto e roubo de
veículos ou carga ou o aproveitamento por parte dos
criminosos do produto do ilícito cometido. Esse tema
consta dos arts. 6°, 7°, 8°, 9° e 10.

O quarto, e último tema, disciplinado no art. 11,
refere-se às infrações e multas aplicáveis pelo des
cumprimento do previsto nos arts. 6° e 8°.

Em sua justificativa, o nobre Autor aponta que
nos últimos anos tem aumentado a ação de quadri
lhas especializadas no furto ou roubo de veículos ou
cargas, em especial nas estradas mais movimenta
das do País - Via Dutra. BR-101 e BR-116 - bem
como nos grandes centros urbanos. Pela incapaci
dade do poder público e das empresas privadas de
segurança em solucionar o problema, entende o in-

signe Parlamentar que a criação de um sistema inte
grado, reunindo várias formas de prevenção e defe
sa é "a alternativa mais inte1 i-ente para solucionar
esse problema, porque permite que cada parte des
se sistema se articule devidamente com as demais
para o que for necessário".

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Em razão do disposto no art. 32, inciso XI, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados
(RICD), combinado com o art.55, também do RICD, a
proposição será analisada, no mérito, apenas quanto
aos seus aspectos de segurança pública, deixan
do-se de tecer qualquer comentário em relação à
Constitucionalidade de seus dispositivos ou seus re
flexos sobre o transporte de cargas.

Para analisarmos o mérito da proposição é pre
ciso nos reportarmos inicialmente aos dados disponí
veis sobre a atuação das quadrilhas especializadas
em furtos de veículos e cargas e sobre os recursos
disponíveis para o combate a esses ilícitos.

Todas as investigações relativas a furtos de veí
culos e cargas que obtiveram sucesso em suas apu
rações indicam que esses crimes são praticados me
diante meticuloso planejamento que envolve estágios
distintos nos quais operam grupos autônomos, porém
coordenados.

Assim, há inicialmente uma "encomenda" de ve
ículos ou a escolha de determinado tipo de carga, fei
ta ao grupo que irá liderar e coordenar os demais gru
pos envolvidos. Determinado o objetivo da ação, o
grupo coordenador irá acionar os demais criminosos
que executarão, ao longo do processo, tarefas distin
tas, como obter informações, efetuar o roubo ou o fur
to, armazenar o produto do ilícito ou descaracterizar o
veículo, entregar a mercadoria ao destinatário final ou
comercializá-Ia quando o grupo coordenador é o pró
prio interessado nessa mercadoria.

Trata-se, portanto, de um esquema profissional
que opera mediante cuidadoso planejamento e muito
bem articulado. com ramificações interestaduais e al
gumas vezes internacionais.

Em oposição, não existe no âmbito da segurança
pública igual organização e coordenação. Cabe à polí
cia federal a apuração de crimes com repercussões in
terestaduais, o que é o caso presente, e à polícia rodo
viária federal o patrulhamento das rodovias federais,
mas esses órgãos federais de segurança pública não
possuem recursos humanos e materiais para fazer
frente às necessidades impostas para a repressão de
crimes dessa magnitude. Em conseqüência, a atuação



11I - Parecer da Comissão

Suprima-se o inciso VIII, do art. 4°, do
projeto de lei complementar n° 187, de 1997.

Sala da Comissão, de de 1997. - Deputado
Pedro Valadares, Relator.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimimente, pela aprovação, com emenda, do
Projeto de Lei Complementar n° 187/971 nos termos
do parecer do Relator, Deputado Pedro Valadares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, Werner Wanderer, Mário
Cavallazzi e José Thomaz Nonô - Vice-Presidentes.
Paes de Andrade, Adylson Moita. Franco Montoro, Pa
ulo Mourão, Sandra Starling, José Rezende, João Piz-
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dos órgãos estaduais de segurança pública cresce de essa recuperação. A aceitação desse inciso implica-
importância, em especial porque, inicialmente, o crime ria abrir um precedente perigoso. Poderíamos chegar
é praticado dentro de suas áreas de jurisdição - gran- ao absurdo de um cidadão só ter o direito de ver in-
des centros ou rodovias estaduais. vestigado um crime de que tenha sido vítima se cus-

É nessa concorrência de competências que se teasse os gastos com a apuração. Tal pagamento ele,
verifica o principal problema enfrentado pelos órgãos cidadão, já faz ao recolher os seus impostos, com o
de segurança pública. A ausência de bases de dados qual são custeados os órgãos de segurança pública.
comuns e de interfaces entre os órgãos de segurança Assim, propomos uma emenda supressiva com
pública de diferentes Estados e destes com os órgãos o seguinte teor:
federais contribui, e muito, para facilitar a ação crimi-

"Suprima-se o inciso VIII. do art. 4°, do
nosa, uma vez que a informação sobre o roubo ou fur- projeto de lei complementar n0 187. de 1997."
to de veículos ou cargas não está imediatamente dis-
ponível para outros Estados, o que permite, em várias O terceiro tema - providências para dificultar o
oportunidades, o trânsito de veículos ou cargas rou- furto ou roubo de veículos ou carga, ou o aproveita-
badas entre Estados e do Brasil para o exterior. mento por parte dos criminosos do produto ilícito -

Definido esse quadro conjuntural, passamos â também está tratado corretamente, sob a ótica de se-
análise da proposição. gurança pública. A obrigatoriedade da adoção de ai-

O primeiro tema da proposição trata da criação guns dispositivos antifurto e outras medidas que faci-
do Sistema e da coordenação das ações nas diferen- litem a identificação dos veículos e dificultem a falsifi-
tes esferas de governo. cação dos documentos de propriedade e transferên-

Ao dispor sobre a matéria o Autor _ Deputado cia de propriedade de veiculo auxilia, sobremaneira, a
luta contra estes ilícitos, não sendo cabível nenhumaMário Negromonte - o faz de forma bastante equili-

brada. Ao definir as finalidades do Sistema Nacional ressalva aos arts. 6° a 10.
de Prevenção Fiscalização e Repressão ao Furto e Por fim, a tipificação de infrações e a cominação
Roubo de Veículos e Cargas deu ênfase ao planeja- de multas por ofensa ao previsto no projeto de lei
mento e às ações para o formação e capacitação de complementar é medida salutar, uma vez que instru-
recursos humanos e o desenvolvimento de sistema mentaliza a norma legal com dispositivos de natureza
de informações conjunto. coercitiva e sancionadora que contribuem para o seu

Tem, ainda, o cuidado de reservar ao Poder Exe- fiel cumprimento.
cutivo a competência regulamentadora da organiza- Em face do exposto, voto pela aprovação deste
ção interna, das estruturas gerencial e operativa e dos projeto de lei complementar n° 187, de 1997, com a
mecanismos de controle e coordenação do Sistema. emenda supressiva em anexo.

Ao prever a possibilidade de celebração de con- Sala da Comissão, de de 1997. - Deputado
vênios entre as áreas federal e estaduais para a exe- Pedro Valadares, Relator.

cução de planos, programas e estratégias de ação EMENDA SUPRESSIVA
conjuntos, ataca um dos principais problemas exis
tentes hoje em dia, que é a proliferação de ações pa
ralelas desses órgãos, algumas até conflitantes.

O segundo tema - criação do Fundo Nacional de
Combate ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas - se
gue a mesma linha de raciocínio que conduziu a apro
vação nesta Casa do Fundo de Reestruturação. Reapa
relhamento. Modernização e Manutenção das ativida
des da Policia Federal (FUNREPOL). Objetiva assegu
rar recursos próprios para a implantação e operação do
Sistema, e, da análise dos itens que compõem a sua re
ceita, observamos similaridade, em essência, com os
que compõem a receita do FUNREPOL, guardadas as
peculiaridades próprias a cada um.

Temos ressalvas, apenas, em relação ao inciso
VIII, que impõe ao proprietário do veículo ou da carga
recuperados ressarcir as despesas efetuadas para

--_._-------_._-_._-_._.__._._-----



11- Voto do Relator

Diante das volumosas ocorrências de furtos e
roubos de veículos no País, e o conseqüente desapa
recimento de cargas e até a morte dos condutores
desses veículos, a criação de um sistema integrado

I - Relatório

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N° 01 - CREDN.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Suprima-se o inciso VIII, do art. 4°, do
Projeto de Lei Complementar n° 187, de 1997.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1997. 
Deputado Benito Gama, Presidente.

O presente projeto de lei complementar cria o
Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Re
pressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

A ser integrado por órgãos que exercem essas
atribuições, esse Sistema deverá gerar e implemen
tar mecanismos de cooperação entre a União, os
Estados e o Distrito Federal para o desenvolvimen
to de ações conjuntas de combate ao furto e roubo
de veículos e cargas. O Registro Nacional de Veícu
los automotores - RENAVAM, passa a compor tam
bém esse Sistema.

Para atender ao que se destina o Sistema Na
cional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao
Furto e Roubo de Veículos, a União, os Estados e o
Distrito Federal estabelecerão, conjuntamente,
planos programas e estratégias de ação voltados
para o combate ao furto e roubo de veículos e de
cargas em todo o território nacional. A implementa
ção das ações propostas poderá ser feita mediante
a celebração de convênios entre os participantes
do sistema.

O projeto de lei em pauta também institui, no
âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo Nacional de
Combate ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas,
destinado à implantação e manutenção do referido
Sistema, bem como a estruturação, aparelhamento,
modernização e adequação tecnológica dos meios
utilizados pelos órgãos que o compõem. Em continu
ação, discrimina as receitas que constituirão o men
cionado Fundo.

A proposição determina expressamente, que
todos os bens utilizados para a prática de furto ou
roubo de veículos e cargas, ou para assegurar a
impunidade do crime ou a detenção da coisa ficam
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zolatti, Jair Bolsonaro, Orcino Gonçalves, Paulo Delga- sujeitos à pena de perdimento em favor do Fundo
do, Ronaldo Santos, Jorge Wilson, Pedro Valadares, Nacional de Combate ao Furto e Roubo de Veícu-
Hilário Coimbra, Rogério Silva, Zulaiê Cobra, José Te- los e Cargas, mediante sentença condenatória
les, De Velasco, Moreira Franco, Edison Andrino, Ser- transitada em julgado.
gio Carneiro, Nair Xavier Lobo, Feu Rosa. Estabelece que nenhum veículo poderá ser des-

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1997. - montado sem prévio cumprimento das normas pre-
Deputado Benito Gama, Presidente. vistas na Lei n° 8.722, de 27 de outubro de 1993 que

"torna obrigatória a baixa de veículos como sucata e
dá outras providencias", e seu regulamento. O des
cumprimento a esse dispositivo passa a constituir in
fração punível com multa.

Determina ainda que o Contran estabelecerá:

I - os dispositivos antifurto obrigatórios nos veí
culos produzidos no País, e nos importados;

11 - os sinais obrigatórios de identificação dos
veículos, suas características técnicas, e o local exato
em que devem ser colocados nos veículos;

111 - os requisitos técnicos e atributos de segu
rança obrigatórios nos documentos de propriedade e
transferência de propriedade de veículo.

O projeto dispõe que as empresas transporta
doras e os transportadores autônomos ficam obriga
dos a utilizar manifesto de carga como medida pre
ventiva contra o furto e roubo de veículos de carga. O
descumprimento a essa obrigação constitui infração
punível com multa.

Estabelece que as companhias seguradoras re
duzirão o valor do prêmio do seguro contratado para
os veículos dotados de dispositivo opcional de pre
venção contra furtos e roubos.

Determina que as autoridades fazendárias en
caminharão, à autoridade policial competente, có
pia dos autos de infração referentes a veículos e
mercadorias encontrados, durante qualquer ação
fiscal, desacompanhados de documento regular de
aquisição.

Dispõe, finalmente, que o Poder Executivo regu
lamentará esta lei complementar no prazo de noventa
dias a contar de sua publicação.

Cabe a esta Comissão de Viação e Transportes
emitir parecer sobre o mérito dessa proposta. Este
projeto foi apreciado pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, que emitiu parecer pela
sua aprovação, com emenda.



EMENDA

EMENDA

EMENDA

"Art. 1° ..

"Art. 1° ..

11 - gerar e implementar mecanismos
de cooperação entre a União, os Estados e
o Distrito Federal, para o desenvolvimento
de ações conjuntas de combate ao furto e
roubo de veículos e cargas, com a participa
ção dos respectivos órgãos de segurança e
fazendários;"

De-se ao inciso 11 do art. 1° do projeto
a seguinte redação:

Dê-se ao art. 5° do projeto a seguinte redação:

"Art. 5° Os bens móveis e imóveis utiliza
dos para a prática de furto ou roubo de veícu
los e cargas, para assegurar a impunidade do
crime, e também para o depósito, a recepta
ção ou a comercialização da carga roubada, fi
cam sujeitos, mediante sentença condenatória
transitada em julgado, à pena de perdimento
em favor do Fundo Nacional de Combate ao
Furto e Roubo de Veículos e Cargas, ressalva
dos os direitos de terceiros de boa-fé."

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. 
Deputado, Airton Cascavel, Relator.

§ 3° Todos os órgàos integrantes do
Sistema ficam obrigados a fornecer informa
ções relativas a roubo e furtos de veículos e
cargas, com vistas a constituir banco de da
dos do sistema de informações previsto no
inciso VIII deste artigo."

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. 
Deputado, Airton Cascavel, Relator.

Acrescente-se ao art. 1° do projeto o seguinte
parágrafo:

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. 
Deputado, Airton Cascavel, Relator.
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capaz de prevenir, fiscalizar e reprimir essas ações si- Exteriores e de Defesa Nacional, que suprimiu o inci-
nistras, é das iniciativas as mais louváveis. so VIII, do art. 42, do projeto.

O presente projeto cria as bases necessárias Sala da Comissão, 19 de março de 1999. -
para o funcionamento desse sistema, permitindo que Deputado, Airton Cascavel, Relator.
o combate a essas ações de quadrilhas organizadas
não fique apenas limitado à atuação da iniciativa pri
vada. Faz com que esse combate esteja fundamenta
do na implantação de uma política nacional contra o
furto e roubo de veículos, com mecanismos de coope
ração entre a União os Estados e o Distrito Federal, e
a capacitação e articulação de órgãos federais, esta
duais e do Distrito Federal.

Estamos convencidos de que somente após a
vigência desse Sistema será possível acreditar na efi
cácia do combate ao furto e roubo de veículos no
País, pois isso passará a ser empreendido com o apo
io de uma estrutura tridimensional que engloba a pre
venção, a fiscalização, e a repressão.

O projeto foi bem concebido e está bem monta
do, haja vista que o nobre Deputado Mário Negro
monte debruçou-se sobre ele com afinco e persistên
cia. Tendo por base a experiência que adquirimos no
setor transporte, consideramos que ele suporta, ain
da, algumas contribuições que só irão enriquecê-lo e
aprimorá-lo e serão muito importantes para a eficácia
do Sistema que se pretende implantar. Essas contri
buições aparecem sob forma de emendas ao projeto.

Entre elas, destacamos a necessária participa
ção dos órgàos de segurança e fazendários, no âmbi
to da cooperação entre a União, os Estados e o Distri
to Federal.

Por ser importante que as penalidades pelo não
cumprimento de dispositivos específicos fiquem explí
citas, nós as tornamos bem delimitadas na proposição.

Para a maior garantia de segurança do veículo,
medidas como a autorização para ser conduzido por
terceiros foram incluídas no projeto. Suprimimos o
dispositivo sobre o manifesto de carga por este já ser
obrigatório.

Finalmente, como forma de resguardar as nor
mas de segurança do veículo, das pessoas envolvi
das no transporte, e de terceiros, propomos que o
CONTRAN regulamente também a utilização dos dis
positivos opcionais de prevenção contra furto e roubo.

Essas são as contribuições que gostaríamos de
acrescentar ao projeto, as quais, por sua vez, implica
rão no reordenaxnento de alguns dispositivos para
melhor atender àtécnica legislativa.

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei Complementar n- 187 de 1997, com as emen
das que apresentamos em anexo e acatando, tam
bém, a emenda aprovada na Comissão de Relações

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



Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56685

EMENDA
Acrescente-se ao art. 6° os seguintes parágrafos:

"Art. 6° .
§ 1° A infração pelo descuntprimento

do disposto no caput deste artigo será puni
da com multa, por veículo, no valor de 500
(quinhentas) a 5.000 (cinco mil) Unidades
Fiscais de Referência - UFIR, ou outro índi
ce que venha a substitui-Ia, nos termos da
regulamentação desta lei.

§ 2° No caso de reincidência, o valor
da multa será elevado do dobro ao quinto.

§ 3° A multa será aplicada sobre as
pessoas físicas ou jurídicas que, de qual
quer modo, participarem na infração previs
ta no "caput" deste artigo.

§ 4° A reincidência no não cumprimen
to ao disposto no caput deste artigo sujeita
rá o estabelecimento infrator àcassação do
seu alvará de funcionamento, pelo Poder
concedente."

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. 
Deputado, Airton Cascavel, Relator.

EMENDA
Dê-se ao inciso I do art. 7° do projeto a seguinte

redação:

"Art. 7° .
I - os dispositivos antifurto obrigatórios

nos veículos novos, saídos de fábrica, pro
duzidos no País ou no exterior."

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. 
Deputado Airton Cascavel, Relator.

EMENDA
Dê-se ao art. 8° do projeto a seguinte redação:

"Art. 8° Todo condutor de veículo co
merciai de carga deverá portar, quando o
mesmo não for de sua propriedade, autori
zação para conduzi-lo fornecida pelo seu
proprietário ou arrendatário.

§ 1° A autorização para conduzir o veí
culo, de que trata este artigo, é de porte
obrigatório e será exigida pela fiscalização
de trânsito, podendo relacionar um ou mais
condutores para vários veículos, de acordo
com as necessidades do serviço e de ope
ração da frota.

§ 2° A infração pelo descumprimento
do que dispõe este artigo será punida com

as penalidades previstas no art. 232 da Lei
n° 9.503/97, que institui o Código de Trânsi
to Brasileiro."

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. 
Deputado Airton Cascavel, Relator.

EMENDA
Acrescente-se ao art. 9° do projeto o seguinte

parágrafo:

"Art. 9° .
Parágrafo único. O Contran regula

mentará a utilização dos dispositivos menci
onados no caput de forma a resguardar as
normas de segurança do veículo, das pes
soas envolvidas no transporte de terceiros."

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. 
Deputado Airton Cascavel, Relator.

EMENDA

Dê-se ao art. 10 do projeto, a seguinte redação:

"Art. 10. Ficam as autoridades fazen
dárias obrigadas a fornecer à autoridade po
liciai competente cópia dos autos de infra
ção referentes a veículos e mercadorias de
sacompanhados de documento regular de
aquisição, encontrados durante qualquer
ação fiscal."

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. 
Deputado Airton Cascavel, Relator.

EMENDA

Suprima-se do projeto o art. 11, renumeran
do-se os demais.

Sala da Comissão, 19 de março de 1999. - Depu
tado Airton Cascavel, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela aprovação, com emendas, do Projeto de Lei
Complementar n° 187/97 e da emenda adotada pela
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal, nos termos do parecer do Relator, Deputado Air
ton Cascavel.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira - Presidente, Mário Negro

monte e Chico da Princesa - Vice-Presidentes, Antô
nio Geraldo, Eliseu Resende, Igor Avelino, IIdefonço
Cordeiro, João Ribeiro, Lael Varella, Albérico Filho,
Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Edinho Araújo,



EMENDA N°4

"Art. 6° ..
§ 1° A infração pelo descumprimento

do disposto no caput deste artigo será puni
da com multa, por veículo, no valor de 500
(quinhentas) a 5.000 (cinco mil) Unidades
Fiscais de Referência - UFIR, ou outro índi
ce que venha a substituí-Ia, nos termos da
regulamentação desta lei.

§ 2° No caso de reincidência, o valor
da multa será elevado do dobro ao quinto.

§ 3° A multa será aplicada sobre as
pessoas físicas ou jurídicas que, de qual
quer modo, participarem na infração previs
ta no caput deste artigo.

§ 4° A reincidência no não cumprimen
to ao disposto no caput deste artigo sujeita
rá o estabelecimento infrator à cassação do
seu alvará de funcionamento, pelo Poder
concedente."

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

Acrescente-se ao art. 6° do projeto os seguintes
parágrafos:

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

EMENDA N°5

EMENDA N°2

"Art. 1° ..

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO
EMENDA N° 1

Dê-se ao inciso 11 do art. 1°do projeto a seguinte
redação:
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Glycon Terra Pinto, Aloízio Santos, João Henrique, de Combate ao Furto e Roubo de Veículos
Chiquinho Feitosa, Ricarte de Freitas, Roberto Ro- e Cargas, ressalvados os direitos de tercei-
cha, Romeu Queiroz, Carlos Santana, Luiz Sérgio, ros de boa-fé."
Philemon Rodriques, Airton Cascavel, João Tota,
José Chaves, Paulo de Almeida, Duílio Pisaneschi,
Neuton Lima, Wanderley Martins, Pedro Chaves,
José Borba, Paulo Braga, Osvaldo Reis, Coronel Gar
cia, Dr. Heleno, Almeida de Jesus, João Magno e De
Velasco.

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

"Art.1° .
11 - gerar e implementar mecanismos

de cooperação entre a União, os Estados e
o Distrito Federal, para o desenvolvimento
de ações conjuntas de combate ao furto e
roubo de veículos e cargas, com a participa
ção dos respectivos órgãos de segurança e
fazendários;"

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

Acrescente-se ao art. 1° do projeto o seguinte
parágrafo:

§ 3° Todos os órgãos integrantes do
Sistema ficam obrigados a fornecer informa
ções relativas a roubo e furtos de veículos e
cargas, com vistas a constituir banco de da
dos do sistema de informações previsto no
inciso VIII deste artigo."

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

EMENDA N°3

Dê-se ao art. 5° do projeto a seguinte redação:

"Art. 5° Os bens móveis e imóveis utili
zados para a prática de furto ou roubo de
veículos e cargas, para assegurar a impuni
dade do crime, e também para o depósito, a
receptação ou a comercialização da carga
roubada, ficam sujeitos, mediante sentença
condenatória transitada em julgado, à pena
de perdimento em favor do Fundo Nacional

Dê-se ao inciso I do art. 7° do projeto a seguinte
redação:

"Art. 7° ..
I - os dispositivos antifurto obrigatórios

nos veículos novos, saídos de fábrica, pro
duzidos no País ou no exterior;"

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

EMENDA N°6

Dê-se ao art. 8° do projeto a seguinte redação:

"Art. 8° Todo condutor de veiculo co
merciai de carga deverá portar, quando o
mesmo não for de sua propriedade, autori
zação para conduzi-lo fornecida pelo seu
proprietário ou arrendatário.

§ 1° A autorização para conduzir o veícu
lo, de que trata este artigo, é de porte obrigatá-

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



EMENDA N°7

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56687

rio e será exigida pela fiscalização de trânsito, Venho, respeitosamente, solicitar a V. Exa. a revi-
podendo relacionar um ou mais condutores são do despacho inicial dado ao Projeto de Lei Com-
para vários veículos, de acordo com as neces- plementar n° 187/1997, de autoria do Senhor Mário
sidades do serviço e de operação da frota. Negromonte, que cria o Sistema Nacional de Preven-

§ 2° A infração pelo descumprimento ção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de
do que dispõe este artigo será punida com Veículos e Cargas, e dá outras providências", no senti-
as penalidades previstas no art. 232 da Lei do de que seja incluída a Comissão de Finanças e Tri-
n° 9.503/97, que institui o Código de Trânsi- butação, nos termos do art. 32, IX, do Regimento Inter-
to Brasileiro." no, conforme parecer preliminar anexo do Deputado

Zenaldo Coutinho, relator da proposição.

Certo de contar com a atenção de V. Ex", renovo
protestos de estima e consideração. - Deputado Inaldo
Leitão, Presidente.

Acrescente-se ao art. 9° do projeto o seguinte
parágrafo:

"Art. 9° .
Parágrafo único. O Contran regula

mentará a utilização dos dispositivos menci
onados no caput, de forma a resguardar as
normas de segurança do veículo e a segu
rança das pessoas envolvidas no transporte
e de terceiros."

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

EMENDA N" 8

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:

"Art. 10. Ficam as autoridades fazendá
rias obrigadas a fornecer à autoridade policial
competente cópia dos autos de infração refe
rentes a veículos e mercadorias desacompa
nhados de documento regular de aquisição,
encontrados durante qualquer ação fiscal."

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

EMENDA N" 9

Suprima-se o art. 11 do projeto, renu
merando-se os demais.

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

Ofício n° P-578/2001

Brasília, 23 de maio de 2001

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

Senhor Presidente,

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei Complementar n° 187, de 1997,
visa instituir o Sistema Nacional de Prevenção, Fisca
lização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e
Cargas, dispondo sobre a sua finalidade, cria o Fundo
Nacional de Combate ao Furto e Roubo de Veículos e
Cargas e seus objetivos e sua receita, dispõe sobre o
perdimento dos bens utilizados na prática do crime ou
para assegurar a sua impunidade ou detenção da coi
sa e proíbe o desmonte de veículos sem a respectiva
baixa no órgão competente. Estabelece certas atribu
ições para o Conselho Nacional de Trânsito 
CONTRAN. Prevê redução do prêmio do seguro con
tratado para os veículos que contenham dispositivo
opcional de prevenção contra furto e roubo. Dispõe
sobre infrações administrativas com pagamento de
multa e determina a regulamentação pelo Poder Exe
cutivo, no prazo de noventa dias, dessa lei comple
mentar e ao final possui a cláusula de vigência a partir
da data de sua publicação.

Justifica a proposição, alegando que a meta é
criar um instrumento capaz de coibir a atuação de
quadrilhas especializadas em furtar ou roubar cargas
e veículos nas cidades e estradas de todo o País, com
perda de vidas humanas e gerando insegurança.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional aprovou por unanimidade o projeto, com
emenda no sentido de suprimir o inciso VIII do art. 4°,
que trata do ressarcimento de despesas com a recu
peração de veículos e cargas, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Pedro Valadares.

Na Comissão de Viação e Transportes o projeto
recebeu parecer favorável e foi aprovado, por unani
midade, com nove emendas, adotando, ainda, a
emenda da Comissão de Relações Exteriores e de



11 - Voto do Relator

Nos termos da letra h do inciso IX do art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe
a esta Comissão o exame dos "aspectos financeiros e
orçamentários públicos de quaisquer proposições
que importem aumento ou diminuição da receita ou
da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual".

A matéria tratada no projeto e nas emendas em
exame não está prevista entre as prioridades do Pia
no Plurianual 2000/2003 (Lei n° 9.989, de 21-7-00) e
da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2001
(Lei nO 9.995, de 25 de julho de 2000), mas também
não colide com suas normas.

Por outro lado, as atividades criadas com a im
plantação do sistema serão custeadas com novas re
ceitas previstas no corpo do projeto, não gerando ne
nhum impacto sobre as metas fiscais estabelecidas
na LDO.

Diante do exposto, somos pela adequação orça
mentária e financeira do Projeto de Lei Complemen
tar n° 187, de 1997, bem como das emendas aprova
das pela Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional e de Viação e Transportes desta Casa.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001 . - Depu
tado, Félix Mendonça, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei Complementar nO 187/97 e das emendas adota
das pela Comissão de Relações Exteriores e de Defe-

11 - Voto do Relator

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O projeto em exame institui o Sistema Nacional de
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo
de Veículos e Cargas com a finalidade de planejar e im
plantar a política nacional para o setor; gerar e imple
mentar os mecanismos de cooperação entre a União,
os estados e o Distrito Federal para o desenvolvimento
de ações conjuntas de combate ao furto e roubo de veí
cu�os e cargas, além de outras finalidades voltadas para
a redução do furto e roubo de veículos e cargas.

O projeto pretende também criar o Fundo Nacio
nal de Combate ao Furto e Roubo de Veículos e Car
gas, a ser gerido pelo Ministério da Justiça e com a fi
nalidade de implantar e manter o sistema e financiar
os órgãos integrantes do mesmo. Prevê, ainda, no
seu art. 4° a origem dos recursos que constituirão re
ceitas do fundo as quais custearão as despesas pre
vistas no projeto.

O projeto estipula ainda normas que deverão
ser seguidas pelos órgãos ligados ao setor visando
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Defesa Nacional, nos termos do parecer do Relator, restringir o roubo e o furto de veículos e cargas para,
Deputado Airton Cascavel. finalmente, estabelecer penalidades pelo descumpri-

Compete a esta Comissão examinar a constitu- mento de suas normas.
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa desta Em 10 de dezembro de 1997, a Comissão de
propo~ição. Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprovou

E o relatório. o projeto, com uma (1) emenda; em 14 de abril de
1999 a Comissão de Viação e Transportes aprovou
o projeto, com nove (9) emendas, bem como a
emenda anteriormente aprovada. Finalmente, o Sr.
Presidente da Casa, em atenção ao Ofício n°
P-578/2001, de 23-5-01, do Presidente de Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, sub
meteu a proposição a esta Comissão para se mani
festar sobre a adequação orçamentária e financeira
da mesma.

Este o relatório.

Antes da análise das preliminares deve ser ouvi
da a Comissão de Finanças e Tributação, tendo em
vista as exigências da Lei Complementar n° 101, de
2000 (art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal), es
pecialmente em relação ao impacto e adequação or
çamentários-financeiros.

O projeto dispõe sobre criação de fundo e envol
ve recursos públicos, o que se encontra inserido na
competência daquela Comissão.

Assim, voto, preliminarmente, para que sejam to
madas as providências para o pronunciamento da Co
missão de Finanças e Tributação sobre este projeto.

Sala da Comissão, de de 2001. - Zenaldo
Coutinho, Relator.

Revejo o despacho de distribuição
aposto ao PLP n° 187, de 1997, para incluir
como competente a CFT, que deverá se
manifestar nos termos do art. 54 do RICO,
antes da CCJR. Oficie-se ao requerente e,
após, publique-se.

Em 29-5-01 - Aécio Neves, Presidente.

_________________._.- '_"0_'



"Por outro lado, as atividades criadas
com a implantação do sistema serão custe
adas com novas receitas previstas no corpo
do projeto, não gerando nenhum impacto
sobre as metas fiscais estabelecidas na
LDO."

Este projeto de lei complementar visa criar um
instrumento capaz de coibir a atuação de quadrilhas
especializadas em furtar ou roubar cargas em todo o
País e que causam enormes prejuízos, inclusive de
vidas humanas, disseminando, ainda, a insegurança
eomedo.

É estarrecedor o número de caminhões que de
saparecem com suas cargas e a quantidade de moto
ristas mortos. Esse estado de insegurança vem ge
rando uma natural reação das empresas de transpor
tes, inclusive se queixam os empresários de que das
130 companhias de seguros contra roubos de cargas,
apenas seis aceitam apólices. Os contratos também
não cobrem as cargas roubadas em depósitos, via
gens ou armazéns das transportadoras.

O receptador, figura-chave da existência de
quadrilhas, deve ser punido com pena mais pesada. A
legislação precisa dar à polícia e ao Estado as condi
ções para o combate ao crime organizado e à repres
são mais eficaz.

Buscando aperfeiçoar ponto específico de técni
ca legislativa, este Relator apresenta emenda que su
pre imperfeição contida no Projeto de Lei Comple
mentar n° 187, de 1997, em discussão: é imperativo
que o art. 1°proclame o objetivo da futura lei, a teor da
Lei Complementar na 95, de 1998.

I - Relatório

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação a proposição em epígrafe, de autoria do
Deputado Mário Negromonte, com o objetivo de criar o
Sistema Nacional de Prevenção e Repressão ao Furto
e Roubo de Veículos e Cargas. Justifica o autor:

"Este projeto de lei visa criar um instru
mento capaz de coibir a atuação de quadri
lhas especializadas em furtar ou roubar car
gas e veículos nas cidades e estradas em
todo o País e que causam prejuízos enor
mes, inclusive de vidas humanas, dissemi
nando, ainda, a insegurança e o medo."

A proposição foi também distribuída à Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
onde foi aprovada com uma emenda; à Comissão de
Viação e Transportes, que além de aprovar a emen
da da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, apresentou outras nove; à Comissão de Fi
nanças e Tributação, que opinou pela adequação fi
nanceira e orçamentária do projeto e de todas as
emendas.

À Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, de acordo com o despacho do Presidente da
Casa, compete apreciar a constitucionalidade, juridi
cidade e a técnica legislativa. Contudo, com a devida
vênia, o mérito deveria ser também enfrentado, haja
vista as atribuições deferidas à Comissão, insertas no
art. 32, 111, do Regimento Interno.

É o relatório.
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sa Nacional e de Viação e Transportes, nos termos do 11 - Voto do Relator

parecer da Relator, Deputado Félix Mendonça. Compete a esta Comissão de Constituição e
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Justiça e de Redação o exame da proposição sob os

Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais, enfoques de constitucionalidade e juridicidade (art.
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi- 54), além da técnica legislativa, de acordo com o des-
dentes; Félix Mendonça, José Militão, Sampaio Dória, pacho da Presidência da Casa.
Silvio Torres, Veda Crusius, Chico Sardelli, Jorge As Comissões de mérito, de Relações Exteriores
Khoury, Mussa Demes, Pauderney Avelino, Milton e de Defesa Nacional e de Viação e Transportes apre-
Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, sentaram pareceres pela aprovação, inclusive, a Comis-
Edinho Bez, Fetter Júnior, Max Rosenmann, João são de Finanças e Tributação ressaltou: "A matéria tra-
Eduardo Dado, Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Ro- tada no projeto e nas emendas em exame não está pre-
berto Argenta, Antonio Cambraia, Luiz Carlos Hauly, vista entre as prioridades do Plano Plurianual
Juquinha, Marcos Cintra, Nice Lobão, Paulo de Almei- 2000/2003 (Lei na 9.989, de 21-7-00) eda Lei de Diretri-
da, João Henrique, Clovis IIgenfritz, Delfim Netto e zes Orçamentárias _ LDO para 2001 (Lei na 9.995, de
Gonzaga Patriota. 25 de julho de 2000), mas também não colide com suas

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. - normas".
Deputado, Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. Conclui o parecer do Relator aprovado à unani-

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA midade:
E DE REDAÇÃO



* PROJETO DE LEI N° 4.702-C, DE 1994
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Dispõe sobre a criação da Farmácia
Popular e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo, pela apro
vação (Relator: Deputado Luiz Mainardi);
da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, pela aprovação, com emendas (Re
latora: Deputada Lídia Quinan); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade juridi
cidade e técnica legislativa deste, com
emenda, e das emendas da Comissão de
Seguridade Social e Família (Relator:
Deputado Marcos Rolim).

(Às Comissões de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo; de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de re
dação (art. 54) - art. 24,11)

* Projeto inicial publicado no DCN1 de 10-4-94.

SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

" - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família:

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da relatora
- emendas oferecidas pela relatora (3)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (3)

'" - Parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação:

- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação,
renumerando-se o atual art. 1° e os subseqüentes:

"Art. 1° Esta lei cria o Sistema Nacio
nal de Prevenção, Fiscalização e Repressão
ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas."

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado, Ney Lopes, Presidente.

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação,
renumerando-se o atual art. 1° e os subseqüentes:

"Art. 1° Esta lei cria o Sistema Nacio
nal de Prevenção, Fiscalização e Repressão
ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas."

Sala da Comissão, 11 de junho de 2002. - Depu
tado, Zenaldo Coutinho.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
Complementar n° 187/97 e das emendas das Comis
sões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e
de Viação e Transportes, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes, Presidente; Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara, Vice-Presidentes; Alceu Collares, Aldir
Cabral, Alexandre Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira,
André Benassi, Asdrubal Bentes, Coriolano Sales, Dr.
Antonio Cruz, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Moroni Torgan, Nelson Otoch, Nelson Pelle
grino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Vicente Arruda,
Zulaiê Cobra, Átila Lins, Átila Lira, Bispo Wanderval,
Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma Paes,
Gilmar Machado, Jair Bolsonaro, João Matos, Luis
Barbosa, Mauro Benevides, Nelson Marquezelli,
Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo , Professor Luizinho e Wil
son Santos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado, Ney Lopes, Presidente.

EMENDA
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Pelas razões acima expostas, somos pela cons- EMENDA ADOTADA - CCJR
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa,
com a emenda que adiante apresentamos, do Projeto
de Lei Complementar n° 187, de 1997, bem como das
emendas aprovadas pelas Comissões de Viação e
Transportes, de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional e de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2002. - De
putado, Zenaldo Coutinho, Relator.
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- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.702/94

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 20-3-95, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de março de 1995. -Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

Visa o projeto de lei em epigrafe, de autoria do
Deputado Eduardo Jorge, a criação de Farmácia Po
pular. O objetivo do projeto é propiciar a redução de
custos para a aquisição de medicamentos. Apresen
ta, estrutura para viabilizar a idéia, estabelece, ainda,
formas de controle e fiscalização das mesmas.

O PL tem o intuito de conciliar a iniciativa priva
da com a responsabilidade do Estado para com a sa
úde, reservando a fiscalização ao Ministério da Saú
de. As Farmácias Populares funcionarão, consoante a
proposição normativa, sob contratos de franquia em
presarial.

Apresentado na legislatura anterior, antes de ter
relator designado, foi encaminhado ao arquivamento
regimental. Desarquivado, transcorrido o prazo para
emendas cabe a esta comissão a análise da matéria,
na conformidade do disposto no Inciso 111, do artigo 32
do Regimento Interno.

É o relatório, Senhor Presidente.

11- Voto do Relator

O projeto epigrafado, traz a meritória iniciativa
de propiciar que medicamentos sejam adquiridos a
preços acessíveis. A bem da verdade, os altos custos
dos medicamentos representam, já há algum tempo,
a maior parcela dos custos com o tratamento médico.
A saúde pública, no Brasil, apresenta contornos de
calamidade, especialmente para as camadas mais
empobrecidas da sociedade.

As Farmácias Populares, de acordo com a pro
posição, teriam sua viabilidade por meio de contratos
de franquia empresarial com o Estado. Assim, caberia
á Iniciativa privada comercializar diretamente ao con
sumidor, na forma do varejo, medicamentos a preços

reduzidos e tabelados, com margem de comercializa
ção pré-estabelecida.

Os medicamentos a serem comercializados se
rão identificados pela denominação comum brasilei
ra, sem indicativos de propaganda, nome comercial
ou marca de terceiros. Tais medicamentos serão pro
duzidos por laboratórios públicos ou privados, desde
que previamente autorizados e sujeitos á fiscalização
periódica pelo Ministério da Saúde.

A proposição normativa em apreço consigna a
obrigatoriedade do cumprimento de todas as exigên
cias legais para o funcionamento de farmácias, inclu
sive á presença de profissional farmacêutico durante
todo o horário de atendimento. O PL, portanto, aten
de, com o sistema de franquia, à descentralização
do Sistema Único de Saúde, apontando, inclusive a
possibilidade de os Estados-membros e Municípios
assumirem a sua gestão. Por fim, remete ao Poder
Executivo a normalização disciplinar complementar.

A criação da Farmácia Popular tem o mérito de
buscar a conciliação da vitalidade empreendedora
da Iniciativa privada com a responsabilidade fiscali
zadora e disciplinar do Estado, com o fito no bem co
mum.

Assim por todos os pontos destacados e, princi
palmente em face da suma necessidade de possibili
tar o acesso de medicamentos a preços reduzidos,
sou pela aprovação, na íntegra, sem emendas, do
Projeto de Lei nO 4.702, de 1994.

É como voto.

Sala da Comissão, de maio de 1995. - Deputado
Luiz Fernando Mainardi, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.702/94,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Luiz
Mainardi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rubem Medina - Presidente, Hugo Rodrigues
da Cunha e Neuto de Conto - Vice-Presidentes, Anto
nio Balhmann, Candinho Mattos, Edison Andrino, Eni
valdo Ribeiro, Francisco Horta, Israel Pinheiro, João
Fassarella, José Carlos Lacerda, Lima Netto, Marilu
Guimarães, Nair Xavier Lobo, Odacir Klein, Paulo Rit
zel, Renato Johnsson, Ricardo Heráclio, Arolde de
Oliveira, Cunha Lima, João Pizzolatti, Júlio Redecker,
Luiz Mainardi e Moisés Bennesby.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 1997. - Depu
tado Rubem Medina, Presidente.



11 - Voto do Relator

Todos sabemos das dificuldades que atormen
tam a sociedade brasileira, principalmente as cama
das mas carentes, no que se refere aos preços dos
medicamentos. O Ministério da Saúde estima que
mais da metade da nossa população (51 "lo) não pode,
ou tem grandes dificuldades, em adquirir os medica
mentos que necessita, pois se enquadra no grupo po
pulacional com renda de 1 a 4 salários mínimos.

Por este motivo, a iniciativa do autor do Projeto,
eminente Deputado Eduardo Jorge, é, sem sombra
de dúvida, da maior relevância social. A Farmácia Po
pular poderá minorar a angústia de milhares e milha
res de brasileiros ao propiciar que os medicamentos
sejam adquiridos a preços acessíveis.

As pessoas idosas, por exemplo, aposentadas com
uma remuneração muito baixa, têm, quase sempre, que
gastar uma parte muito grande do seu salário com a
compra de remédios, geralmente de uso contínuo.

De acordo com a proposição em pauta, as far
mácias populares serão viabilizadas por meio de con
trato de franquia empresarial com o Estado, ficando
sob responsabilidade da iniciativa privada a comerci
alização dos medicamentos na forma do varejo, a pre
ços reduzidos e tabelados, e com margens de lucro
pré-estabelecidas.

Importante destacar que a proposição, no seu ar
tigo 5°, consigna o cumprimento de todas as exigências
legais para o funcionamento de farmácias, entre elas a
presença obrigatória do profissional farmacêutico, ao
mesmo tempo em que, no seu artigo 8° atribui respon
sabilidade ao Estado (União, estados ou municípios)
quanto à fiscalização sanitária e aos mecanismos de
controle e acompanhamento pela sociedade.

Além de afirmar as farmácias como integrantes
do Sistema Único de Saúde (SUS), o projeto promo
ve a descentralização ao atribuir aos estados e mu
nicípios, enquanto gestores do SUS, a responsabili-

PROJETO DE LEI N° 4.702-A/94
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA Na justificação, o autor, Deputado Eduardo Jor-
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS ge, enfatiza o sério dilema da falta de acesso da popu

lação aos medicamentos. Também cita o oneroso
marketing das indústrias junto aos profissionais, os
preços elevados e os lucros monopólicos das empre
sas, bem como a responsabilidade constitucional do
Estado com a assistência à saúde.

Apreciado na Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, o projeto foi aprovado unanimemente,
sem emendas.

Nesta Comissão de Seguridade Social e Família
não recebeu emendas no prazo regimental.

É o relatório.

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 1°-12-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1997. 
Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.

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 21 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em estudo propõe a criação da
Farmácia Popular com o objetivo de melhorar o aces
so da população aos medicamentos por meio da re
dução dos seus custos.

A Farmácia Popular é um estabelecimento pri
vado que comercializa medicamentos diretamente ao
consumidor, na forma de varejo, a preços reduzidos,
com preços tabelados e margem de lucro pré-estabe
lecida, que opera através de contrato de franquia em
presarial com o Estado.

O objeto da franquia é uma lista de medicamen
tos essenciais, definida pelo Ministério da Saúde,
identificados obrigatoriamente pela Denominação
Comum Brasileira (DCB) não podendo ter marca co
merciai ou marca de terceiros.

Os medicamentos serão produzidos por labora
tórios públicos ou privados autorizados e fiscalizados
pelo Ministério da Saúde. As farmácias devem aten
der a todas as exigências previstas na legislação para
o seu funcionamento, inclusive a de ter presente o far
macêutico durante todo o período de atendimento.

A localização das farmácias e o acompanha
mento e fiscalização do seu funcionamento serão de
finidos e realizados pelos gestores municipais ou es
taduais do SUS em comum acordo ou delegação do
Ministério da Saúde que, junto com o Conselho Naci
onal de Saúde, também definirá os regulamentos
para a operação da franquia da Farmácia Popular.



EMENDA N° 2 DO RELATOR

EMENDA N° 1 DO RELATOR

Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação:

"Art. 2° Entende-se por farmácia popu
lar o estabelecimento farmacêutico de cará
ter privado que, mediante contrato de fran
quia empresarial com o Estado, comerciali
zar diretamente ao consumidor, na forma de
varejo, medicamentos com preços tabelados,
margem de comercialização pré-estabelecida
e. preferencialmente, com apresentação na
forma de medicamentos genéricos."

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. 
Deputada Lídia Quinan, Relatora.

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:

"Art. 10. A garantia da qualidade e das
boas práticas de fabricação dos medicamentos
comercializados pela farmácia popular é de res
ponsabilidade dos produtores, dos fomecedores
e dos franqueados, e sua fiscalização é exerci
da pelo órgão competente do SUS na confor
midade com as normas sanitárias em vigor."

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. 
Deputada Lídia Quinan, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 4.702-A, de 1994, com 3
(três) emendas, nos termos do parecer da Relatora,
Deputada Lídia Quinan.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Alcione Athayde, Almerinda de Car
valho, Ângela Guadagnin, Antônio Joaquim Araújo,
Antonio Palocci, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Confúcio Mou
ra, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu
ardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler
Morais, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João

Suprima-se o parágrafo único do art. 3°.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. 
Deputada Lídia Quinan, Relatora.

EMENDA N° 3 RELATOR

a) acrescentamos ao art. 2°, que defi
ne o que é farmácia popular, uma frase que
estabelece a determinação para que estas
farmácias trabalhem preferencialmente com
medicamentos genéricos; por entendermos
que são produtos que terão preços mais ba
ratos do que os medicamentos de marca;

b) suprimimos o parágrafo único do
art. 3° pois este determinava que os medi
camentos comercializados nestas farmáci
as: i) teriam apresentação definida pelo Mi
nistério da Saúde; ii) seriam identificados
pela Denominação Comum Brasileira (nome
genérico); e. iii) não poderiam conter propa
ganda, nome comercial ou marca de tercei
ros; por entendermos que a Lei n° 9.787, de
10 de fevereiro de 1999, já regulamentou o
assunto dos nomes genéricos e de marca e
porque a emenda proposta no art. 2° define
a preferência de comercialização para os
medicamentos genéricos;

c) acrescentamos, no art. 10, que define
as responsabilidades pela qualidade e pelas
boas práticas de fabricação dos medicamen
tos comercializados pela farmácia popular, a
responsabilidade do órgão gestor do SUS;
por entendermos que a fiscalização sanitária
deve agir no sentido de que todos os medica
mentos comercializados naquelas farmácias
tenham qualidade, segurança e eficácia.

Desta forma, concordando com o mérito da
proposição e louvando o seu objetivo de fundo, nos
manifestamos pela aprovação do Projeto de Lei nO
4.702/94, com as três emendas que apresentamos
em anexo.
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dade pelo funcionamento e garantia das farmácias Sala da Comissão, em 02 de setembro de 1999.
populares. - Deputada Lídia Quinan, Relatora.

Os medicamento vendidos nestas farmácias se
rão aqueles constantes na Relação Nacional de Me
dicamentos Essenciais (RENAME), os mais necessá
rios e básicos para o tratamento dos problemas de
saúde do nosso País. Eles serão produzidos por em
presas públicas e privadas e comercializados sem
propaganda pelos respectivos nomes genéricos.

Ressalte-se que a experiência da extinta Cen
trai de Medicamentos com licitações, mostrou diferen
ças de até 800% nos preços praticados pelas empre
sas produtoras, para um mesmo medicamento.

Como contribuição ao aperfeiçoamento do pro
jeto em pauta oferecemos três emendas ao seu texto:



EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO N° 1
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Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José guida, encaminhado à Comissão de Seguridade So-
Unhares, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, cial e Família, que igualmente exarou parecer favorá-
Marcondes Gadelha, Nilton Baiano, Rafael Guerra, vel, com emendas, nos termos da relatora, Deputada
Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Saraiva Lídia Quinan.
Feli~e, Ser~fim Venzon, Sérgio Carvalho, Ursicino A matéria foi, então, distribuída para a Comis-
Queiroz e Vicente Caropreso. são de Constituição e Justiça e de Redação, que deve

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu- dar parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade
tado Cleuber Carneiro, Presidente. e técnica legislativa, como dispõe o Regimento Inter

no, art. 139,11, c.
É o relatório.

Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação:

"Art. 2° Entende-se por farmácia popular
o estabelecimento farmacêutico de caráter
privado que, mediante contrato de franquia
empresarial com o Estado, comercializar dire
tamente ao consumidor, na forma de varejo,
medicamentos com preços tabelados, mar
gem de comercialização pré-estabelecida e,
preferencialmente, com apresentação na for
ma de medicamentos genéricos."

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO N° 2

Suprima-se o parágrafo único do art. 3°.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO N° 3

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 10. A garantia da qualidade e das
boas práticas de fabricação dos medica
mentos comercializados pela farmácia po
pular é de responsabilidade dos produtores,
dos fornecedores e dos franqueados, e sua
fiscalização é exercida pelo órgão compe
tente do SUS na conformidade com as nor
mas sanitárias em vigor".

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - De
putado Cleuber Carneiro, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Deputa
do Eduardo Jorge, visa dispor sobre a criação da Far
mácia Popular e dá outras providências.

Enviado à Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, dela recebeu parecer favorável, nos ter
mos do relator, Deputado Luiz Mainardi. Foi, em se-

11 - Voto do Relator

Em relação aos aspectos sobre os quais deve
esta Comissão se manifestar, estão obedecidos, no
projeto original, os requisitos constitucionais relativos
à competência legislativa da União (art. 22, XXIII, CF)
às atribuições do Congresso Nacional (art. 48, caput,
CF). Quanto à iniciativa, está o projeto a infringir o dis
posto no art. 61, § 1°, inciso 11, alínea e, que reza:

"§ 1° São de iniciativa privativa do Pre
sidente da República as leis que:

11 - disponham sobre:

e) criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração pública."

Ora, os artigos 3°,8° e 9° do projeto dão ao Mi
nistério da Saúde atribuições diversas, o que, como
visto, não é aceito pela Carta vigente.

Quanto à juridicidade, o art. 12 estabelece que
cabe ao Poder Executivo expedir as normas discipli
nares complementares". Ocorre que sendo da nature
za do Poder Executivo essa atribuição, torna-se injurí
dico o dispositivo por dispiciendo, e a lei não pode
conter inutilidade.

Já quanto à técnica legislativa, está o projeto a
infringir o disposto na Lei Complementar n° 95/98,
que trata da elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis, conforme determina o parágra
fo único do art. 59 da Constituição Federal. O art. do
projeto em comento dispõe:

"Art. 14. Revogam-se as disposições
em contrário."

Ora, a Lei Complementar acima referida, em
seu art. 9°, especifica:

"Art. 9° Quando necessária à cláusula
de revogação, esta deverá indicar expres
samente as leis ou disposições legais revo
gadas."

Portanto, faz-se necessária a retirada do art. 14,
a fim de adequar o Projeto àquela Lei Complementar.



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Mi
nistério Público da União, foi encaminhado original
mente por meio da Mensagem PGR n° 02, de 18 de
junho de 1996, do Senhor Procurador-Geral da Re
pública. Posteriormente, através da Mensagem n°
04 e do Ofício PGRlGAB/N° 822, ambos de 25 de
novembro de 1996, o Senhor Procurador-Geral da
República propõe acrescentar a criação de procura
dorias nos municípios de Santo André, São Bernar
do do Campo e Guarulhos, no Estado de São Paulo
e Petrópolis e Nova Friburgo, no Estado do Rio
de Janeiro. Tais modificações foram aceitas pelo
Presidente da Câmara com "alteração da propos
ta inicial".

A proposta, no seu formato atual, cria cargos
e funções comissionadas que podem ser assim re
sumidas:

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se o arts. 3°, 8°, 9°, 12 e 14
do projeto renumerando-se os demais.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Marcos Rolim, Relator.

11I - Parecer da Comissão
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Diante do exposto votamos pela constitucionali- *PROJETO DE LEI N° 2.080-8, DE 1996
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto (Do Ministério Público Da União)
de Lei n° 4.702, de 1994, e das emendas apresenta- MENSAGEM PGR 2/1996

das pela Comissão de Seguridade Social e Família, Dispõe sobre a criação das Procura-
desde que com a emenda em anexo. dorias da República nos Municípios de

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001 . - Franca, de Cascavel e de Volta Redonda,
Deputado Marcos Rolim, Relator. nos Estados de São Paulo, do Paraná e

do Rio de Janeiro, e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação (relator: DEP.
LUCIANO CASTRO); e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela adequação
financeira e orçamentária (relator: DEP.
FETTER JUNIOR) .

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, li.)

*Projeto inicial publicado no OCO de 09/07/96
- Parecer da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público publicado no OCO de 04/10/01

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei
n° 4.702-B/1994, e das Emendas da Comissão de Se
guridade Social e Família, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Marcos Rolim.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor
Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Genuíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos,
Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Olivei
ra Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Robson
Tuma, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Anivaldo Vale, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr.
Rosinha, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, Mauro
Benevides, Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi, Profes
sor Luizinho, Themístocles Sampaio e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprimam-se o arts. 3°, 8°, 9°,12 e 14 do projeto
renumerando-se os demais.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Supervisor
Responsável
Chefe de Seção
Secretário Administrativo
Chefe de Setor
Total

03
08
06
11
16
44



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto de Lei nO 2.080-A/1996, nos termos do parecer do
relator, Deputado Fetter Junior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, José Pimentel e Jor

ge Khoury - Vice-Presidentes, Carl~o Merss, Chico
Sardelli, Custódio Mattos, Edinho Bez, Eraldo Tinoco,
Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Fetter Junior, João Eduardo Dado, João Mendes,
José Militão, Márcio Fortes, Milton Monti, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Ricardo
Berzoini, Roberto Brant, Sebastião Madeira, Adolfo
Marinho, Delfim Netto, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

11 - Voto do Relator

"Art. 169 ..
§ 1° A concessão de qualquer vanta

gem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos, empregos e funções ou alteração
de estrutura de carreiras, (grifo nosso) bem
como a admissão ou contratação de pesso
al, a qualquer título, pelos órgãos e entida
des da administração direta ou indireta, in
clusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamen
tária suficiente para atender às projeções de
despesas de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes (grifo nosso);

11 - se houver autorização específica
(grifo nosso) na lei de diretrizes orçamentá
rias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedade de economia mista".

Assim, a criação de cargos e funções constan
tes do Projeto de Lei nO 2.080/96, estão de acordo
com o que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamen
tárias - LDO para o exercício de 2002 (art. 59 da Lei
n °10.266, de julho de 2001), bem como a determi-

Cabe a este órgão técnico o exame do projeto de
lei quanto à sua compatibilização ou adequação com o
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias eo
orçamento anual, conforme estabelece o art. 53, inci
so 11, combinado com o art. 32, inciso IX, letra "h",
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O Plano Plurianual para o período 2000/2003
(Lei n° 9.989, de 21 de julho de 2000) prevê ação es
pecífica relativa à proposta contida no projeto, estan
do classificada no programa 0581 - Defesa da Ordem
Jurídica, ação 3752 - Implantação de Procuradorias
junto às Varas Federais.

No que concerne à adequação do projeto à Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO, é importante res
saltar que, no exame de proposição sobre criação
de cargos e funções, foi considerada também a de
terminação constitucional prevista no Art. 169 da
Carta Magna, especialmente, as restrições e exce
ções contidas no parágrafo primeiro daquele dispo
sitivo, com a redação dada pela Emenda Constitucio
nal n° 19/98, nos seguintes termos:
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A Comissão de Trabalho, de Administração e nação estabelecida no Art. 169 da Constituição Fe-
Serviço Público, em 03 de outubro de 2001, aprovou deral, conforme Quadro VI da Lei Orçamentária para
o projeto nos termos do parecer do relator. 2002 (Lei n° 10.407, de 10 de janeiro de 2002),

Nesta Comissão, no prazo regimental, não fo- onde constam as autorizações para provimento no
ram apresentadas emendas ao projeto. âmbito do Ministério Público União de até:

É o nosso relatório. 482 membros;
935 servidores; e
300 funções comissionadas.
As despesas resultantes da criação de Pro

curadorias estão previstas na Lei Orçamentária de
2002 no programa 0581 - Defesa da Ordem Jurídi
ca e na ação 3752 -Implantação de Procuradorias
junto às Varas Federais, com dotação atual de R$
1,1 milhões;

A dotação para pagamento das despesas com
pessoal e encargos sociais, do Ministério Público Fe
deral, até o final do exercício é de R$ 524,6 milhões,
suficiente para fazerface às despesas decorrentes da
criação dos cargos e funções, cujo impacto orçamen
tário será de R$ 427,7 mil, com valores atualizados a
preços de 2002, representando apenas 0,1% de
acréscimo na despesa de pessoal.

No que se refere à Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF, as despesas configuram-se como de
caráter continuado e não afetarão as metas de resul
tados fiscais previstos no Art. 18 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, nem o limite de 0,6% estabe
lecido no Art. 20, inciso I, alínea "d" , da Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, uma vez que no último relató
rio fiscal referente ao período set/2001 a ago/2002,
o resultado do total da despesa líquida de pessoal
sobre a receita corrente líquida foi de 0,3%. (Portaria
PGR n° 606/2002).

Diante do exposto, opinamos pela adequaçãofinan
ceira e orçamentária do Projeto de Lei n° 2.080, de 1996.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2002. 
Deputado Fetter Junior, Relator.
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Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. - Durante o prazo regimental não foram apresen-
Deputado Benito Gama, Presidente tadas emendas nesta Comissão.

Cabe a esta Comissão manifestar-se sobre o
* PROJETO DE LEI N° 2.660-F, DE 1996 mérito da proposição nos termos do art. 32, inciso

(Do Poder Executivo) XIV, alínea h, do Regimento Interno da Câmara.
MSC nO 1.288/1996 É o relatório.

Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei N° 2.660-0, DE 1996, "que
dispõe sobre o tempo de direção do mo
torista de caminhões e ônibus trafegando
em rodovias"; tendo pareceres: da Co
missão de Viação e Transportes, pela
aprovação (Relator: Deputado Chico da
Princesa); Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação (Relator: Deputado José Múcio
Monteiro); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Deputado Asdrubal Bentes).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54)

* Projeto inicial publicado no OCO de 11-05-02.

SUMÁRIO

1- Parecer da Comissão de Viação e Transportes:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

11 - Parecer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

11I - Parecer da Comissão de Constituição de
Justiça e de Redação:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I - Relatório

O PL em epígrafe acrescenta dispositivos ao
Código de Trânsito Brasileiro - CTB, para limitar o
tempo ininterrupto de direção do motorista de cami
nhão ou ônibus trafegando em rodovia.

De iniciativa do Presidente da República o PL obje
tiva, por meio da melhoria do bem estar e da saúde dos
motoristas, reduzir significativamente o elevado número
de acidentes com ônibus e caminhões nas rodovias.

O projeto de lei foi aprovado pela Câmara e en
caminhado ao Senado onde, ouvidas as entidades re
presentativas do setor, recebeu alterações.

11 - Voto do Relator

A limitação do tempo de direção constitui antiga
reivindicação das entidades representativas do trans
porte rodoviário por ser, reconhecidamente, a forma
adequada e eficaz de se reduzir o número de aciden
tes envolvendo ônibus e caminhões.

É que o tempo de direção, senhores Deputados,
ao contrário da jornada de trabalho, alcança todos os
motoristas de ônibus e caminhões, tenha ele vinculo
empregatício ou seja ele autônomo. E importante
lembrar que quando tramitou pela primeira vez nesta
Comissão, este PL estava apensado a outros que tra
tavam de jornada de trabalho de motoristas. Naquela
oportunidade, constatada a flagrante vantagem pro
porcionada pela abrangência do tempo de direção di
ante da aplicação limitada da jornada de trabalho, a
Comissão decidiu propor a desapensação deste PL e
a sua tramitação independente, o que foi aprovado
pelo Presidente da Câmara.

As alterações introduzidas pelo Senado tiveram
o mérito de aperfeiçoar e, ao mesmo tempo, adequar
o texto ao Código de Trânsito Brasileiro - CTB, institu
ído pela Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Em vista das considerações tecidas anterior
mente, somos pela aprovação do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 32, de
2001, (n° 2.660/96 na Casa de origem).

É o nosso voto.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 2002. 

Deputado Chico da Princesa, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei nO 2.660-D/96, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Chico da Princesa.

Participaram da votação os seguintes Deputados:
Duílio Pisaneschi - Presidente, Osvaldo Reis

e Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Aracely de Pa
ula, Eliseu Resende, João Ribeiro, Lael Varella, Ne
uton Lima, Pedm Fernandes, Affonso Camargo,
Beto Albuquerque, Chico da Princesa, Chiquinho
Feitosa, Gessivaldo Isaías, José Chaves, Marcelo
Teixeira, Pedro Chaves, Carlos Santana, João CÓ
ser, Teima de Souza, Leodegar Tiscoski, Mário Ne
gromonte, Romeu Queiroz, Philemon Rodrigues,
Gonzaga Patriota e Norberto Teixeira - titulares, e



A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela aprovação do Substitutivo
do Senado Federal ao Projeto de Lei n° 2.660-D, de
1996, nos termos do parecer do Relator, Deputado
José Múcio Monteiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rodrigo Maia, Presidente; Gerson Gabrielli e José Mú
cio Monteiro, Vice-presidentes; Antônio Carlos Konder
Reis, Avenzoar Arruda, Herculano Anghinetti, João
Tota, Jovair Arantes, Luciano Castro, Luiz Antonio Fle
ury, Medeiros, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro Henry,
Professor Luizinho, Ricardo Barros, Ricardo Rique, Va
nessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, ti
tulares; Coriolano Sales, Edinho Bez, Eurípedes Mi
randa e José Carlos Elias, suplentes.

Sala da Comissão, 4 dezembro de 2002. 
Deputado Rodrigo Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇAO

I - Relatório

A proposição sub examen dispõe sobre o tempo
de direção do motorista de caminhão e ônibus trafe
gando em rodovias. O Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n° 32, de 2001 (PL n° 2.660, de
1996, na Casa de Origem - Câmara dos Deputados)
alterou e aperfeiçoou a proposição, adequando-a ao
Código de Trânsito Brasileiro - CTB, instituído pela Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997. O Senado Fede
ral limitou o tempo ininterrupto de direção do motorista
de caminhão ou ônibus trafegando em rodovia por
mais de quatro (4) horas, devendo descansar pelo me
nor trinta (30) minutos, de forma contínua ou de modo
descontínuo, ao longo de quatro (4) horas dirigidas, ex
ceto quando iniciar o período de repouso.

A proposição foi aprovada nas Comissões de
Mérito - Viação e Transportes e de Trabalho, Adminis
tração e Serviço Público - , agora vem à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação a fim de examinar os
aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e
de técnica legislativa.

Não foram apresentadas Emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei da Câmara dos Deputados n° 32, de 2001 (PL n°
2.660, de 1996, na Casa de Origem - Câmara dos
Deputados), atende às exigências legais (inciso 111,

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório
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Nárcio Rodrigues, Marcos Lima, Simão Sessim, 111- Parecer da Comissão
José Militão e João Sampaio - suplentes.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2002. 
Deputado Duílio Pisaneschi, Presidente.

O Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei da Câmara n° 32, de 2001 (Projeto de Lei n°
2.660, de 1996, na Casa de Origem - Câmara dos
Deputados), tem por escopo, ao dispor sobre o tempo
de direção do motorista de caminhão ou ônibus trafe
gando em rodovias, reduzir os acidentes e contribuir
para a melhoria desses valorosos profissionais.

Convém destacar que foram ouvidas as entida
des representativas do setor.

A matéria já foi aprovada pela Comissão de Via
ção e Transportes, por unanimidade.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Compete à Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público manifestar-Se sobre o Mérito
do Substitutivo apresentado pelo Senado Federal,
conforme dispõe o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, art. 32, inciso XIII.

É conveniente destacar que a matéria objeto da
presente proposição é antiga reivindicação das entida
des representativas do transporte rodoviário, por ser
uma forma adequada e eficaz de redução do número de
acidente com ônibus e caminhões nas rodovias.

O Senado Federal, examinando a proposta, al
terou e aperfeiçoou a iniciativa do Poder Executivo,
apresentando um Substitutivo, adequando-a ao Códi
go de Trânsito Brasileiro - CTB, instituído pela Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997. Limitou-se o tem
po de direção do motorista de caminhão ou ônibus
trafegando em rodovia a 4 (quatro) horas ininterrup
tas. Deverá descansar, pelo menos, 30 (trinta) minu
tos, de forma contínua ou de modo descontínuo, ao
longo de 4 (quatro) horas dirigidas, exceto quando ini
ciar o período de repouso. O motorista é obrigado,
dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a ob
servar um intervalo ininterrupto de, no mínimo, 10
(dez) horas de descanso.

Ante o exposto, somos pela aprovação do
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei
nO 2.660-E, de 1996.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002.
Deputado José Múcio Monteiro, Relator.
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alínea a, do art. 32 do RICD), é constitucional, legal e (Às Comissões de Finanças e Tributa-
apresenta excelente técnica legislativa. ção (Mérito e Art. 54); e de Constituição e

Expositis, somos pela aprovação do Substituti- Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, li.)

vo do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara na
32, de 2001 (na 2.660/96, na Casa de origem).

É o nosso voto.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Asdrúbal Bentes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Substitutivo do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei na 2.660-D/1996, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Asdrúbal Bentes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor
Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Asdrúbal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos,
Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Olivei
ra Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Robson
Tuma, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Anivaldo Vale, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr.
Rosinha, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, Mauro
Benevides, Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi, Profes
sor Luizinho, Themístocles Sampaio e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.957-A, DE 1997
(Do Sr. Silvio Torres)

Dispõe sobre o recebimento de do
tações governamentais por entidades in
termunicipais, sem fins lucrativos; tendo
parecer da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e do
de n° 54/99, apensado, e, no mérito, pela
rejeição de ambas as proposições (rela
tor: DEP. PAUDERNEV AVELlNO).

I - Relatório

O Projeto de Lei na 3.957, de 1997, de autoria do
ilustre Deputado Sílvio Torres, bem como o PL n.o 54,
de 1999, do nobre Deputado Professor Luizinho, do
mesmo teor, têm como objetivos básicos possibilitar o
repasse de recursos orçamentários da União, a qual
quer título, para entidades intermunicipais (consórci
os) sem finalidade lucrativa.

Tais entidades, sem fins lucrativos, instituídas
ou mantidas por dois ou mais Municípios para a reali
zação de obras ou serviços públicos de interesse co
mum, passariam a ser contempladas pela União com
recursos orçamentários provenientes de dotações
especificadas na Lei Orçamentária, sem a intermedi
ação institucional de qualquer natureza por parte do
Ente Municipal. A aplicação dos recursos orçamentá
rios do Governo Federal repassados às mencionadas
entidades estaria, no entanto, sujeita ao controle e
prestação de contas do Tribunal de Contas da União.

O eminente autor da proposição principal escla
rece que, na realização de determinadas obras e
prestação de serviços públicos de interesse comum,
os Municípios vêm unindo esforços e formando con
sórcios, que se destinam, entre outras finalidades, à
construção de hospitais regionais, usinas de recicla
gem de lixo, formação de patrulhas rodoviárias, que,
pelo vulto dos investimentos, tornar-se-iam empreen
dimentos economicamente inviáveis se executados
por iniciativa de um único Município.

Na justificação do Projeto de Lei na 3.957/97,
seu proponente vai mais longe na defesa de seu obje
tivo ao afirmar que:

U••• o verdadeiro entrave é que o con
sórcio não pode receber diretamente dota
ções governamentais, exigindo que os Mu
nicípios participantes elejam um deles para
receber tais dotações. Os Municípios estão
sujeitos a uma série de exigências para re
ceber dotações orçamentárias e basta que
não atendam a uma delas para terem os re
cursos retidos. Não é preciso muito esforço
para imaginar o contratempo que isso causa
ao andamento de qualquer projeto".



11 - Voto do Relator

Em face do teor normativo das proposições sob
exame, não vemos nelas, de imediato, qualquer impli
cação com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, razão pela qual a matéria não deve
se submeter à análise preliminar de adequação orça
mentária e financeira nesta Comissão.

Passando, então, ao exame de mérito da maté
ria epigrafada, entendemos ser oportunas algumas
considerações, que, salvo melhor juízo, poderiam co
laborar para o seu aperfeiçoamento, ampliando, inclu
sive, o alcance das medidas preconizadas.

Há, a nosso ver, um certo sentido no objeto das
proposições sob exame, sobretudo em face do pro
cesso de urbanização crescente e da proliferação de
novos Municípios (nem sempre justificável) em quase
todo o País. Os dois fenômenos mencionados, em
seu conjunto, têm levado a diversas formas de conur
bação policêntrica, não só em torno de nossas metró
poles, como em relação a outras aglomerações urba
nas de porte médio e pequeno, cujos destinos se in
terpenetram, tanto pela proximidade física, como pela
complementaridade de suas economias e equipa
mentos públicos.

Novas configurações físico-urbanas induzem a
alterações no quadro normativo vigente, com reflexos
diretos na definição e na regulamentação de novos
arranjos nos repasses intergovernamentais de recur
sos, a exemplo do que ocorreu recentemente com a
criação do FUNDEF.

Precisamos, pois, refletir com maior empenho
sobre o assunto, diante de evidências como o associ
ativismo municipal, que busca soluções para proble
mas comuns, cuja resposta escapa às possibilidades
técnicas e financeiras de cada Município. O repasse
de recursos públicos deve, pois, levar em conta inicia
tivas como estas, que compatibilizam os custos dos
programas de alcance regional com a capacidade de
investimento das municipalidades.

Nunca demais repetir que a Carta Magna abriu
importante espaço para o tratamento de problemas de
interesse de dois ou mais Municípios, conforme depre
ende-se da interpretação do artigo 25, § 30, in verbis:

"Art. 25 .

56700 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Segundo ainda o proponente, os consórcios in- .
termunicipais, constituídos sob a forma de entidades § 30 Os Estados poderão, mediante lei
com personalidade jurídica própria, na forma de autar- complementar, instituir regiões metropolita-
quia ou de fundação multigovernamental , teriam am- nas, aglomerações urbanas e microrregiões,
pia autonomia para o exercício pleno das atividades a constituídas por agrupamentos de Municípi-
que nos referimos, de interesse mútuo dos Municípios, os limítrofes, para integrar a organização, o
tornando assim habilitados para o recebimento de ver- planejamento e a execução de funções pú-
bas federais incluídas na lei orçamentária. blicas de interesse comum".

Não foram oferecidas emendas às proposições No rastro do mencionado texto constitucional,
na Comissão de Finanças e Tributação. vale citar a iniciativa do constituinte paulista ao inse-

É o relatório. rir o assunto no art. 153, da Constituição do Estado
de São Paulo, nos parágrafos abaixo transcritos:

"Art. 153 .
§ 1°Considera-se região metropolitana

o agrupamento de Municípios limítrofes que
assuma destacada expressão nacional, em
razão de elevada densidade demográfica,
significativa conurbação e de funções urba
nas e regionais com alto grau de diversida
de, especialização e integração socioeconô
mica, exigindo planejamento integrado e
ação conjunta permanente dos entes públi
cos nela atuantes;

§ 2 0 Considera-se aglomeração urbana
o agrupamento de Municípios limítrofes que
apresenta relação de integração funcional de
natureza econômico-social e urbanização
contínua entre dois ou mais Municípios ou
manifesta tendência nesse sentido, que exija
planejamento integrado e recomendação co
ordenada dos entes públicos nela atuantes;

§ 30 Considera-se microrregião o agru
pamento de Municípios limítrofes que apre
sente, entre si, relações de integração funci
onaI de natureza físico-territorial, econômi
co-social e administrativa, exigindo planeja
mento integrado com vistas a criar condi
ções adequadas para o desenvolvimento e
integração regional".

Estamos diante de nova realidade urbana,
onde a parceria institucional pode reduzir custos e
ampliar o número de beneficiários dos programas e
investimentos públicos, nas áreas de transporte in
termunicipal, de saneamento básico, notadamente o
abastecimento de água e o esgoto sanitário, de co
leta, destinação e tratamento do lixo urbano, de dre
nagem pluvial e de controle de vetores e, ainda, no
aproveitamento coletivo de recursos hídricos, na
proteção ao meio-ambiente, na construção de mora
dia para população de baixa renda, na prestação de
serviços de saúde em escalas hierarquicamente di
ferenciadas, além de serviços de infra-estrutura.

A formação voluntária de condomínios de inte
resses, para a formulação e a execução conjunta de
políticas públicas entre Municípios, foi também objeto
de oportuna observação do jurista José Nilo de Castro,



Assim, estamos convencidos da impossibilida
de formal de se criar uma autarquia ou fundação pú
blica, vinculada a mais de um governo. Não bastas
se este empecilho de ordem legal, entendemos que
a instituição de entidade de direito público por mais
de um Município levaria a situações futuras de difícil
equacionamento orçamentário e financeiro.

As autarquias e fundações públicas não têm regi
me previdenciário próprio, estando vinculadas a um
sistema único de caixa, na Administração Pública, seja
na esfera federal, como nas demais unidades federati
vas. Estando tais entidades criadas por mais de um
Município haveria, no futuro, um complicador de gran
de relevância, no que diz respeito à responsabilidade
pelos gastos previdenciários dos seus servidores.

Urge novo modelo institucional para abrigar tais
casos, que também considerasse a questão previden
ciária, pois ao se eximirem da responsabilidade sobre
os encargos previdenciários do ente criado, transferin
do-a para o INSS, na forma sugerida, os Municípios
consorciados livrar-se-iam de pesado fardo que, a mé
dio prazo, aumentaria ainda mais seu grande dilema fi
nanceiro, derivado da assunção, após a Constituição
de 1988, da previdência de seus servidores.

É verdade também que a administração autár
quica tende, infelizmente, a repetir as mazelas da ad
ministração centralizada, além de um regime pouco
flexível de contratação e demissão de pessoal, pouco
profissionalismo na direção, rigidez de gestão entre
outras. De toda forma, tais problemas não devem ser
um entrave intransponível à criação de entidades
consorciadas, quando estamos pensando em ganhos
de escala, redução de custos, maior economicidade
da ação governamental.

São pontos que nos levam a concordar uma vez
mais com os argumentos de José Nilo de Castro, quan
do analisa a criação dos consórcios intermunicipais de
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na obra "Direito Municipal Positivo" (4a Edição/1999). de qu.e, por analogia,'po~.emos esten~er a qu~lguer
Ao comentar a formação de consórcios intermunicipa- tentativa na mes~ dlreç~~ na esfer~ intermunicipal.
is, muito disseminada no Estado de Minas Gerais, na Ao relatar a matena, o Ministro Sepulveda Pertence
área de saúde, e em alguns Estados do sul do País, esclarece que:
aquele jurista expõe assim seu ponto de vista: "11.3 - O dado diferencial da autarquia

"Os consórcios intermunicipais, que re- é a personalidade de direito público (Celso
presentam acordo dos Municípios envolvi- Antonio), de que a podem dotar não só a
dos, buscam fins administrativos. São formas União, mas também as demais entidades
ágeis e albergadas pelo Direito de enfrenta- políticas do Estado Federal, como técnicas
mento de problemas locais e regionais, den- de realização de sua função administrativa,
tro de áreas setoriais definidas, como na sa- em setor específico subtraído à administra-
úde, na distribuição de gás, de fomento à ção direta.
descentralização industrial, de captação e 11.4 - Por isso mesmo, a validade da
distribuição de água, de terceirização e de criação de uma autarquia pressupõe que a
tantos outros serviços, que terão solução à sua destinação institucional se compreenda
vista da boa govemança no uso dos instru- toda na função administrativa da entidade
mentos e mecanismos das políticas públicas, matriz". (grifos nossos)
dirimindo os conflitos intergovernamentais,
interestaduais, interinstitucionais, territoriais,
comunitários. Não se admite mais a adminis
tração solitária dos problemas regionais, daí
a razão pela qual se revela irrenunciável a
participação e o movimento popular, de que
dão notícia, por exemplo, os orçamentos par
ticipativos e tantos outros programas, que se
instrumentalizam nos espaços metropolitano
e regional, quanto local". (ob. cil. página 285)

Diante disto, não seria prudente oferecer qual
quer objeção ao repasse de recursos da União ou
mesmo dos Estados, a qualquer título, a entidades,
sem fins lucrativos, como os consórcios formados
para realização de obras públicas ou para a presta
ção de serviços públicos, de interesse comum de dois
ou mais Municípios.

Pedindo vênia às Comissões desta Casa que
tratam da matéria, precisamos, no entanto, avançar
um pouco mais na caracterização de entidades como
os consórcios intermunicipais, quando não forem or
ganizadas como empresas públicas, de personalida
de jurídica de direito privado, com capital compartilha
do entre os entes interessados.

Parece-nos que ainda não há espaço legal para
a criação de entidades de direito público, constituídas
sob o modelo institucional autárquico ou fundacional,
cuja característica orgânica, após a Constituição de
1988, impede a parceria compartilhada por parte de
dois entes de direito público juridicamente autôno
mos, como o são dois ou mais Municípios. As razões
de nossa observação são, acima de tudo, de ordem
orçamentária e financeira. Agindo da forma anuncia
da, contraria-se o princípio constitucional da unidade
orçamentária, comum a todas as esferas de governo,
em relação aos seus entes autárquicos.

A propósito, no Recurso Extraordinário - RE
12ü9321RS, o STF deixa clara a "inviabilidade consti
tucional" de uma autarquia interestadual, inviabilida-



"essas instituições, embora oficializadas
pelo Estado, não integram a Administração di
reta nem a indireta, mas trabalham ao lado do
Estado, sob seu amparo, cooperando nos se
tores, atividades e pacífico de determinados
beneficiários. ... assim, os serviços sociais au
tônomos, como entes de cooperação, do gê
nero paraestatal, vicejam ao lado do Estado e
sob seu amparo, mas sem subordinação hie
rárquica a qualquer autoridade pública, fican
do apenas vinculados ao órgão estatal mais
relacionado com suas atividades, para fins de
controle finalístico e prestação de contas dos
dinheiros públicos recebidos para sua manu
tenção':(ob. cito página 339)

Isto posto, a modalidade societária que mais
atende às especificidades do funcionamento dos con
sórcios intermunicipais pode ser inspirada na solução
dada pela União no processo de despublicização e de
criação do Serviço Social Autônomo Associação das
Pioneiras Sociais, que, inclusive, é contemplado com
dotações consignadas globais no Orçamento da União
para o cumprimento de suas finalidades estatutárias.

No entanto, a Associação das Pioneiras Sociais
é uma entidade ligada a uma única esfera de governo,
no caso à União, um complicador a menos, devemos
reconhecer de pronto.

Nesse ponto, consideramos suficientes as preli
minares aqui colocadas para, sem deixar de empres
tar nosso apoiamento à intenção original do nobre au
tor do Projeto de Lei n° 3.957/97, assim como do autor
da proposição apensada, concluirmos, nada obstan
te, que o caminho mais adequado para introduzir mu
danças legais nesse sentido não é o da "lei ordinária",
pois se trata de uma matéria de natureza alocativa
própria da Lei de Diretrizes Orçamentárias, se regula
da unicamente na esfera da União.

De todo modo, se as proposições sob epígrafe
fossem aprovadas e se convertessem em novo diplo
ma legal, seus dispositivos poderiam ou não ser con
siderados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nas
próprias Leis Orçamentárias, já que são normas lega
is de igual hierarquia e com a mesma finalidade do
ponto de vista alocativo, ajustadas às peculiaridades
temporais de cada exercício financeiro.

A título de conclusão, arriscaríamos afirmar que
os repasses de recursos, a qualquer título, a entidades
como as aqui mencionadas (consórcios intermunicipa
is) não foram ainda bem tratados nos recorrentes tex
tos das Leis de Diretrizes Orçamentárias da União so
bre o assunto, como de resto também não o foram por
ocasião da elaboração do texto da Lei de Responsabi-
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saúde e sugere novo modelo organizacional para abri- de missão estatutária. Ensina ainda Hely Lopes Mei-
gar tais parcerias institucionais, senão vejamos: relles que:

"Consórcio intermunicipal de saúde,
como qualquer outro, tais como de aterro
sanitário, de industrialização de lixo urbano,
de universidade, de agência de turismo, ma
terializa-se num ajuste de direito administra
tivo entre os Municípios interessados, atra
vés de lei municipal de cada Município con
sorciado, indicando-se na mesma lei o
"quantum" para a sua participação no con
sórcio. Assim, para operacionalizar o con
sórcio, impõe-se a criação de uma entidade
de direito privado, sem fins lucrativos, cujas
despesas devem ser controladas e fiscaliza
das pelo Tribunal de Contas, já que essa
entidade receberá recursos públicos. Toda
via, restrições de exercício de função não
são aqui acolhidas. É que não há que se fa
lar em acumulação de cargos, empregos ou
função pública nessa entidade de direito pri
vado. ... " (grifamos) (Ob. ciL página 285)

A outorga dos serviços públicos e da realização
de investimentos públicos na forma pretendida fica,
então, restrita a entidades paraestatuais, de preferên
cia de direito privado e sem finalidade lucrativa.

Como ensina Hely Lopes Meirelles, em sua obra
consagrada "Direito Administrativo Brasileiro" (22 8

Edição), como pessoa jurídica especial, a entidade
paraestatal não é o estatal, o que lhe permite desem
penho mais flexível com ganhos de escala inquestio
náveis. Ao mesmo tempo, não é o particular, cuja ne
cessidade de sobrevivência em ambiente competitivo
pode afastá-Ia dos fins para os quais foi criada. Para o
mestre do Direito Administrativo, o "ente paraestatal é
o meio-termo entre o público e o privado, que justa
põe-se ao Estado, sem o integrar, como o autárquico,
ou alhear-se, como o particular". (ob. cito página 321)

Mais que isto, em resposta a questão levantada
na justificação do Projeto de Lei nO 3.957/97, como
pessoa jurídica de Direito Privado, a entidade paraes
tatal exerce direitos e contrai obrigações em seu pró
prio nome, responde por seus débitos, enquanto tiver
recursos para fazê-lo.

Essa autonomia não deve ser confundida com
exagerada permissividade, pois não impede a even
tua� intervenção do Poder Público outorgante em ca
sos de desvirtuamento de seus fins, de improbidade
administrativa ou de impossibilidade financeira no
que fiz respeito ao desempenho da missão para a
qual a entidade paraestatal teve sua gênese.

A entidade paraestatal assumiria a categoria de
ente de cooperação com o setor público ao qual se
vincula, por identidade de interesses na prossecução

,_.~"'------------------,-_...



Parecer da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público

- emenda apresentada ao projeto
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

- parecer do relator
- complementação de voto
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- subemenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)
- subemenda adotada pela Comissão

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

11I - Parecer da Comissão

Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56703
lidade Fiscal, no que diz respeito às transferências ne- * PROJETO DE LEI N° 4.049-C, DE 1998
gociadas entre as diversas esferas de govemo. (Do Sr. Aldir Cabral)

Consideramos ainda que, por motivos óbvios, a Dispõe sobre condições para aquisi-
matéria poderia ser melhor estudada em seus aspec- ção de alimentos pelo Governo Federal
tos orçamentários, contábeis e financeiros, no âmbito nos mercados interno e externo e toma
da administração pública, por ocasião da retomada outras providências; tendo pareceres: da
nesta Casa das discussões do Projeto de Lei Comple- Comissão de Trabalho, de Administração
mentar n.o 135, de 1996, que regulamenta o art. 165, e Serviço Público, pela aprovaç~o ~este e
§ 90, I e 11, da Constituição Federal, e que trata das da emenda apresentada na Coml:"sa~ (Re-
normas de direito financeiro para elaboração execu- lator: D!putado Herculano Anghlnettl~; da

_ ' ._ Comlssao de Defesa do Consumidor,
çao e controle dos orçamentos e balanços da Unlao, Meio Ambiente e Minorl"as pela _
d E d d D· . F d I d M ... , aprova
os sta os, o Istnto e era e os UnlClpIOS. ção deste, com emendas e da emenda

Com o melhor tratamento conceitual e legal do apresentada na Comissão de Trabalho, de
problema aqui levantado, entendemos que ficaria as- Administração e Serviço Público, com su-
segurada ainda mais a probidade e a eficácia no em- bemenda (Relator: Deputado Márcio Bit-
prego dos recursos repassados pela União, e até tar); e da Comissão de Constituição e
mesmo pelos Estados, aos consórcios intermunicipa- Justiça e de Redação, pela constituciona-
is, constituídos não só para a prestação de serviços Iidade, juridicidade e técnica legislativa,
na área de saúde, como em qualquer atividade públi- com emendas, deste, da Emenda da Co-
ca, sob responsabilidade comum a mais de uma uni- missão de Trabalho, de Administração
dade de governo na esfera municipal. Serviço Público, e das Emendas e Sube-

Ante o exposto concluímos que o Projeto de Lei menda da Comissão de Defesa do Consu-
n° 3.957, de 1997, b~mcornoo PL n.o 54, de 1999, não midor, Meio ~~bie~tee Minorias (Relator:
implicam aumento ou redução da despesa e da receita Depu~do Oh~elr~ Filho). .
públicas, não cabendo, pois, exame de adequação fi- . (~s Comlss?es d? ~rabalho, de Adml-
nanceira e orçamentária. No mérito, nada obstante, so- n1straçaC? e Serv~ço Pu~hco; de ~efe~a do
mos pela rejeição de ambas as proposições sob co- Consumld.or: ~elo Amb~ente e Mlnonas;_e
mento pelas razões anteriormente colocadas. de ConstltUlçao e Justiça e de Redaçao

S I d C
. - d (art. 54) - art. 24,11)

a a a omlssao, 26 e novembro de 2002. -
Deputado, Pauderney Avelino, Relator * Projeto inicial publicado no DCD de 15-01-98

SUMÁRIO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei n° 3.957/1997 e do PL n° 54/99, apen
sado, nos termos do parecer do relator, Deputado Pa
uderney Avelino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, José Pimentel e Jorge
Khoury - Vice-Presidentes, Carlito Merss, Chico Sar
delli, Custódio Mattos, Edinho Bez, Eraldo Tinoco,
Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Fetter Junior, João Eduardo Dado, João Mendes,
José Militão, Márcio Fortes, Milton Monti, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Ricardo
Berzoini, Roberto Brant, Sebastião Madeira, Adolfo
Marinho, Delfim Netto, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
Deputado Benito Gama, Presidente.
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I:l::"
[ ) SllSTJ1UTIVA
[ ] JIlIDJ1lCATlVA

[ ] ADJTlVA DE

E~lENDA MODIFICATIVA

Dá-se a seguinte redação ao Inciso I do PL n° 4.049/98: .

'"Art. 2° .
I ~ as datas c locais de produção, a composição genética do produto. o
processamento ou empacotamento, a industrialização do produto, quando for

o caso:"

JllSTlFlCATlVA

AléJ.ll das informações já constantes no PL, esta Emenda acrescenta
uma outra, referente à composição genética.

Sala das Comissões.



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I - Relatório

O projeto apresentado pelo Deputado Aldir Ca
bra� impõe condições para que o Governo Federal ad
quira produtos alimentícios com prazo de validade de
até cento e oitenta dias.

Em primeiro lugar, estabelece que no caso de
produtos importados de países do Mercosul, qual
quer aquisição se realize antes de transcorrido 30%
do período de validade. Para produtos originários de
outros países, diminui para 10% do prazo de validade
o período hábil para aquisição.

Em segundo lugar, propõe o autor que sem pre
juízo do que determina o Código do Consumidor, o ró
tulo das embalagens de produtos alimentícios deverá
conter informações relativas às datas e locais de pro
dução, de processamento ou empacotamento e de in
dustrialização do produto, quando for o caso, bem
como o prazo de validade.

Em terceiro, como penalidade, estabelece a
proposição que ficará proibida de participar de licita
ção pública para fornecimento de produtos alimenta
res a órgãos da Administração Pública Federal, por
dez anos, a empresa nacional ou estrangeira que
adulterar informações previstas.

Na Comissão de Trabalho, Administração e Ser
viço Público, o Projeto recebeu uma emenda modifi
cativa do Deputado Paulo Rocha, a qual faz constar
entre as informações a serem prestadas no rótulo das
embalagens, previstas no inciso I do art. 20 do Proje
to, a composição genética do produto.

" - Voto do Relator

A proposição tem como objetivo central zelar para
que os produtos alimentícios adquiridos pela adminis
tração pública federal não tenham seus prazos de vali
dade vencidos logo em seguida à aquisição, o que pro
porcionaria prejuízos tanto de ordem financeira quanto
do ponto de vista da saúde dos consumidores, princi
palmente aqueles beneficiários de programas sociais,

I - Relatório

O projeto em tela determina que o Governo Fe
deral somente adquira produtos alimentícios com pra
zo de validade de até cento e oitenta dias dentro do pe
ríodo inicial correspondente a trinta por cento ou a dez
porcento daquele prazo, conforme o país de origem in
tegre ou não o Mercosul. Além disso, preceitua que o
rótulo das embalagens de tais produtos indique data e
local de produção, processamento, empacotamento e
industrialização, além do prazo de validade e outras in
formações previstas no Código de Defesa do Consu
midor, proibindo a empresa que adulterar tais dados de
participar, durante dez anos, de licitação para aquisi
ção de alimentos pela administração pública. Final
mente, condiciona a aquisição de alimentos importa
dos ao cadastramento, junto ao órgão competente,
tanto da firma importadora quanto da exportadora.

Pondera o autor da propositura que, embora o Có
digo de Defesa do Consumidor assegure à pessoa que
adquire um produto o direito de verificar a validade do
mesmo, tal faculdade raramente alcança os beneficiári
os de programas sociais, tais como alunos de escolas
públicas e internos de penitenciárias e hospitais públi
cos, os quais normalmente não têm condições de fisca
lizar a validade dos produtos que lhes são fomecidos.

A única emenda oferecida ao projeto é de autoria
do Deputado Paulo Rocha, que sugere acrescentar, às
informações que devem constar da embalagem de tais
alimentos, a composição genética dos mesmos.

" - Voto do Relator

De fato a saúde pública reclama regras especifi
cas com relação à aquisição e à distribuição de ali
mentos pelo poder público, razão pela qual votamos
pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.049, de 1998,
bem como da Emenda n° 1/99.

Sala da Comissão, 29 de julho de 1999. - De
putado Herculano Anghinetti, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada
hoje, APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei
nO 4.049/98, e a emenda apresentada na Comissão,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Hercula
no Anghinetti.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múcio Monteiro, Presidente; Laire Rosado, Jair
Meneguelli, e Marcus Vicente, Vice-Presidentes;
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COMISSÃO DE TRABALHO, Avenzoar Arruda, Herculano Anghinetti, Paulo Paim,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO Jovair Arantes, Paulo Rocha. Valdomiro Meger, Pedro

Henry, Roberto Argenta, Luciano Castro, Eduardo
Campos, Vanessa Grazziotin, Luiz Antônio Fleury,
José Carlos Vieira, Augusto Nardes, Medeiros, Ale
xandre Santos, Zaire Rezende, Ricardo Noronha, Pe
dro Eugênio, Fátima Pelaes, Wilson Braga, Pedro
Celso e Pedro Corrêa.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 1999. 
Deputado José Múcio Monteiro, Presidente.



EMENDA ADITIVA

SUBEMENDA MODIFICATIVA

"Art. 2° .
I - as datas e locais de produção, a

integridade genética do produto, o proces
samento ou empacotamento, a industrializa
ção do produto quando for o caso;"

Acrescente-se no caput do Art. 1° do Projeto, a
expressão" ...e de 50% sempre que este for maior que
180 dias:'

Sala da Comissão, 15 de Dezembro de 1999.
Deputado Marcio Bittar,

Dá-se à Emenda 01/99 ao Projeto a seguinte re
dação:

Acrescente-se ao § 1° do Art 1°, a expressão "...
quando este for inferior a cento e oitenta dias, e 30%
quando superior."

Sala da Comissão, 15 de Dezembro de 1999.
Deputado Marcio Bittar.

Sala da Comissão, 15 de Dezembro de 1999.
- Deputado Marcio Bittar.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
4.049-A/98, com emendas e subemenda à Emenda de
n° 1/99 da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos termos do parecer e da comple
mentação de voto do Relator, Deputado Márcio Bittar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Flávio Derzi, Presidente, Luciano Pizzatto, Celso
Russomanno e Paulo Baltazar, Vice-Presidentes,
Ronaldo Vasconcellos, Eunício Oliveira, Fernando
Gabeira, Luiz Bittencourt, Badu Picanço, Ricarte de
Freitas, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Régis Caval
cante, Fernando Zuppo, Moacir Micheletto, Fernan
do Ferro, João Paulo e Sérgio Novais.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999.
Deputado Flávio Derzi, Presidente.
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a!~da ma~s ~uando.~e considera a~ di~e.n~es do terri- O Projeto atende ao interesse do consumidor,
tono braslle~r?, ~s d1flculd~des de dlstnbUlçao e o tempo motivo pelo qual mantenho meti parecer favorável,
entre a aqulslçao e o efetivo consumo. com a Emenda e Subemenda anexas, visando o

Por outro lado, enfatiza um aspecto fundamental aperfeiçoamento do texto.
que é a infor~ação pr~cisa e correta sobre o produto Sala da Comissão 15 de Dezembro de 1999 _
a ser consumido, consistente com todas as modernas D t d M . B"tt ' R I .
ações de defesa do consumidor. epu a o arclo I ar, e ator.

A emenda modificativa apresentada vem, no EMENDA ADITIVA
nosso entendimento, aprimorar a informação exigida
do produto adquirido pela administração pública fede
ral. E importante, e propõe neste sentido o autor, que
sejam claras e detalhadas as informações sobre o
produto, inclusive a sua composição, tanto química
quanto genética.

Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de
Lei n° 4.049, de 1998, assim como da Emenda n° 1/99.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 1999.
Deputado Márcio Bittar, Relator.

I - Complementação de Voto

Após haver encaminhado o meu parecer a esta
Comissão, no qual voto favoravelmente ao Projeto, re
cebi várias ponderações de entidades e especialistas
às quais julgo pertinentes e, por isso, merecedoras
em tempo desta Complementação de Voto.

Em primeiro lugar, é realmente necessário que
a restrição para aquisição pelo governo não atinja
apenas os alimentos com data de validade de até seis
meses. Alimentos com prazos maiores não poderiam
permanecer como permite o projeto, livres de qual
quer restrição e, conseqüentemente, passíveis de
aquisição a qualquer tempo, inclusive às vésperas da
extinção do prazo de validade.

Sendo assim, apresento duas emendas aditi
vas, propondo que os produtos com prazos de valida
de maiores que seis meses, tenham um prazos limi
tes para aquisição de 50% e 30% de transcorrido o
tempo de validade, tratando-se de produtos de ori
gem interna e do Mercosul, e de outros mercados,
respectivamente.

Em segundo, concluo que a necessidade de in
formações sobre o produto, não está perfeitamente
formulada em termos de "composição genética do
produto", como propõe o Projeto. É um exagero des
necessário e uma distorção pretender que a rotula
gem dos alimentos esclareça sobre a composição ge
nética. Melhor seria e, creio, atende com exatidão in
teresse de esclarecimento ao consumidor, a informa
ção sobre a integridade genética do produto. Vale di
zer, a obrigatoriedade de inscrever no rótulo possíveis
modificações genéticas. Nestes termos é que apre
sento subemenda modificativa à emenda 01/99 ao
Projeto de Lei N° 4.049 de 1998.

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



Em relação aos aspectos sobre os quais deve
esta Comissão se manifestar, estão obedecidos, no
projeto em exame, os requisitos constitucionais relati
vos à competência legislativa da União (art. 22, XXIII,
CF) às atribuições do Congresso Nacional (art. 48,
caput, CF) e à iniciativa, neste caso, ampla e não re
servada (art. 61, caput, CF). Entretanto, há uma in
constitucionalidade que escapa aos pontos já referi
dos: é a disposição do art. 5°, assinalando ao Poder
Executivo prazo para praticar ato de sua exclusiva
competência. Tal inconstitucionalidade é marcada
não só por esta Comissão (Súmula de Jurisprudência
n° 1) como também pelo Supremo Tribunal Federal
(ADI n° 5466-4/RS). Faz-se, portanto, necessária
emenda para retirar aquele artigo da proposição.

Quanto à juridicidade, nada a opor, eis que o
projeto de lei em tela não vulnera a ordem jurídica
vigente.

Já quanto à técnica legislativa, está a proposi
ção a infringir o disposto na Lei Complementar
95/98, que trata da elaboração, a redação, a altera
ção e a consolidação das leis, conforme determina o
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal.
O art. 7° do projeto de lei em comento dispõe:

"Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário."

Ora, a Lei Complementar acima referida, em
seu art. 9°, estabelece:

"Art. 9° Quando necessária a cláusula de
revogação, esta deverá indicar expressamen
te as leis ou disposições legais revogadas."

Portanto, faz-se necessária a retirada do art.
7°, a fim de adequar a proposição àquela Lei Com
plementar.

Diante do exposto, votamos pela constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 4.049-A, de 1998, desde que com
as emendas em anexo, bem como da emenda apre
sentada pela Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público e as da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002. 
Deputado Oliveira Filho, Relator.

EMENDA SUPRESSIVA N° 1

Suprima-se o art. 5° do projeto.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002. 
Deputado Oliveira Filho, Relator.

Dê-se à Emenda n° 1/99 ao Projeto a seguinte
redação:

"Art. 2° .
I - as datas e locais de produção, a in

tegridade genética do produto, o processa
mento ou empacotamento, a industrializa
ção do produto quando for o caso."

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado Flávio Derzi, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

Acrescente-se ao § 1° do Art. 1°, a expressão "...
quando este for inferior a cento e oitenta dias, e 30%
quando superior".

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado Flávio Derzi, Presidente.

SUBEMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N°1-CDCMAM

Acrescente-se no caput do Art. 1° do Projeto, a
expressão "...e de 50% sempre que este for maior
que 180 dias".

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999.
Deputado Flávio Derzi, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N°2-CDCMAM
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO 11 - Voto do Relator
N°1-CDCMAM

I - Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Depu
tado Aldir Cabral, visa vedar à Administração Públi
ca Federal a aquisição de alimentos no mercado in
terno e nos países do Mercosul, após transcorrido
mais de 30% do respectivo prazo de validade, sen
do este inferior a 180 dias.

A proposição recebeu emenda modificativa, de
autoria do Deputado Paulo Rocha. Enviado à Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, dela recebeu parecer favorável, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Marcio Bittar,
que a ela apresentou duas emendas e uma sube
menda.

A matéria foi, então, distribuída para a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, que deve
dar parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, corno dispõe o Regimento Inter
no, art. 139, 11, c.

É o relatório.



SEÇÃO I
Do Trabalho Temporário

"Art. 2° Trabalho temporário é aquele
prestado por pessoa física contratada por
uma empresa de trabalho temporário que a
coloca à disposição de uma empresa toma
dora de serviços, para atender à necessida
de de substituição transitória de pessoal
permanente ou à demanda complementar
de serviços. (NR)

§ 1° Considera-se complementar a de
manda de serviços que seja oriunda de fato
res imprevisíveis ou, quando decorrente de
fatores previsíveis, tenha natureza intermi
tente, periódica ou sazonal.

§ 2° É proibida a contratação de traba
lho temporário para a substituição de traba
lhadores em greve."

"Art. 4° Empresa de trabalho temporá
rio é a pessoa jurídica urbana, devidamente
registrada no Ministério do Trabalho e
Emprego, responsável pela colocação de
trabalhadores à disposição de outras em
presas temporariamente. (NR)

Parágrafo único. É vedada a organiza
ção ou a manutenção da atividade de traba
lho temporário destinada ao fornecimento
de mão-de-obra a empresas integrantes do
mesmo grupo econômico, nos termos defini
dos pelo art. 2° da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT."

"Art. 5° Empresa tomadora de serviços
é a pessoa física, jurídica, ou entidade a ela
equiparada que celebra contrato de presta-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As relações de trabalho na empresa de

trabalho temporário, na empresa de prestação de ser
viços e nas respectivas tomadora de serviços e con
tratante regem-se por esta lei.

Art. 2° Os arts. 2°, 4°, 5°, 6°,9°, 10, parágrafo úni
co do art. 11, arts. 12 e 16 da Lei n° 6.019, de 3 de jane
iro de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação:

EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 1

Suprima-se o art. 5° do projeto.

Sala da Comissão, 27 de Novembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR N° 2

Suprima-se o art. 7° do projeto.

Sala da Comissão, 27 de Novembro de 2002, 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

PROJETO DE LEI W 4.302-C, DE 1998

Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 4.302-8, de 1998, que al
tera dispositivos da Lei nO 6.019, de 3 de
janeiro de 1974, que dispõe sobre o tra-

Suprima-se o art. 7° do projeto.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002. 
Deputado Oliveira Filho, Relator.

11I - Parecer da Comissão
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EMENDA SUPRESSIVA N° 2 balho temporário nas empresas urbanas
e dá outras providências e dispõe sobre
as relações de trabalho na empresa de
prestação de serviços a terceiros.

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

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
n° 4.049-B/1998, da Emenda da Comissão de Traba
lho, de Administração Serviço Público, das Emendas
e Subemenda da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado Oliveira Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes, Presidente; Jaime Martins, Igor Ave

lino e Léo Alcântara, Vice-Presidentes; Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, Aloysio Nunes
Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Coriolano
Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Moroni Torgan, Nelson Otoch, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serra
glio, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Regis Ca
valcante, Renato Vianna, Robson Tuma, Vicente
Arruda, Zulaiê Cobra, Átila Lins, Átila Lira, Bispo Wan
derval, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djal
ma Paes, Gilmar Machado, Jair Bolsonaro, João Ma
tos, Luis Barbosa, Mauro Benevides, Nelson Marque
zelli, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Professor Luizinho
e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.



SEÇÃO 11
Da Prestação de Serviços a Terceiros

Art. 3° Empresa prestadora de serviços a ter
ceiros é a pessoa jurídica de direito privado destina
da a prestar à contratante serviços determinados e

"Art. 9° O contrato celebrado pela em
presa de trabalho temporário e a tomadora
de serviços será por escrito, ficará à disposi
ção da autoridade fiscalizadora no estabele
cimento da tomadora de serviços e conterá:
(NR)

I - qualificação das partes;
11 - motivo justificador da demanda de

trabalho temporário;
111 - prazo da prestação de serviços;
IV - prazo e valor da prestação de ser

viços;
V - valor da remuneração dos traba

lhadores temporários;
VI - forma de fiscalização pela toma

dora de serviços das obrigações trabalhistas
e previdenciárias de responsabilidade direta
da empresa de trabalho temporário feita
pela tomadora de serviços;

VII - multa e indenização pelo des
cumprimento de cláusula contratual ou de
obrigações trabalhistas e previdenciárias.

§ 1° Durante a vigência do contrato, a
direção técnica sobre os trabalhadores tem
porários será exercida pela tomadora de
serviços.

§ 2° O contrato de trabalho temporário
pode versar sobre o desenvolvimento de ati
vidades-meio e atividades-fim a serem exe
cutadas na empresa tomadora de serviços."

"Art. 10. O contrato de trabalho temporá
rio, com relação ao mesmo trabalhador, não
pode, exceder o prazo de seis meses. (NR)

§ 1° O contrato poderá ser prorrogado
por até três meses além do prazo estabele-
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ção de trabalho temporário com a empresa cido no caput, quando comprovada a manu-
definida no art. 4° desta lei. (NR) tenção das condições que o ensejaram.

''Art. 6° São requis~os para funcionamen- § 2° O prazo previsto neste artigo po-
to e registro da empresa de trabalho temporá- derá ser alterado mediante acordo ou con-
rio no Ministério do Trabalho e Emprego: (NR) venção coletiva da categoria.

I - prova de inscrição no Cadastro Na- § 3° Não se aplica ao trabalhador tem-
cional de Pessoa Jurídica - CNPJ, do Minis- porário, contratado pela tomadora de servi-
tério da Fazenda; (NR) ços, o contrato de experiência previsto no

11 - registro no Cartório de Registro de parágrafo único do art. 445 da Consolidação
Pessoas Jurídicas; (NR) das Leis do Trabalho - CLT.

111_ prova de recolhimento da contribu- § 4° O trabalhador temporário somente
ição devida ao sindicato; (NR) poderá ser contratado pela mesma tomadora

IV - capital integralizado em valor igual de serviços para novo contrato temporário após
ou superior a R$250.000,OO (duzentos e cin- noventa dias do término do contrato anterior.
qüenta mil reais) ; (NR) § 5° A contratação anterior ao prazo

previsto no § 4° caracteriza vínculo empre
gatício com a tomadora."

"Art. 11 .
Parágrafo único. Registrar-se-á na Car

teira de Trabalho e Previdência Social do tra
balhador sua condição de temporário. (NR)"

"Art. 12. São assegurados ao trabalha
dor temporário, durante o período em que
estiver à disposição da empresa tomadora
de serviços, os seguintes direitos: (NR)

I - salário equivalente ao recebido pe
los empregados que trabalham na mesma
função ou cargo na tomadora; (NR)

11 - jornada de trabalho de oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais ou,
caso seja adotada jornada inferior, a pratica
da na empresa tomadora de serviços; (NR)

111 - contrato de trabalho por escr~o; (NR)
IV - proteção previdenciária e contra

acidentes do trabalho; (NR)
V - extensão dos direitos previstos em

acordo ou negociação coletiva ou no estatu
to da empresa para os empregados da em
presa tomadora de serviços; (NR)

VI - o contrato de trabalho poderá pre
ver o sistema de pagamento mensal das par
celas relativas ao Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço - FGTS às férias proporcionais,
décimo-terceiro salário proporcional aos em
pregados temporários até trinta dias; (NR)



"Art. 1° As relações de trabalho na em
presa de trabalho temporário, na empresa
de prestação de serviços e nas respectivas
tomadoras de serviço e contratante re
gem-se por esta lei." (NR)

"Art. 2° Trabalho temporário é aquele
prestado por pessoa física contratada por
uma empresa de trabalho temporário que a
coloca à disposição de uma empresa toma-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 1°,2°,4°,5°,6°,9°,10, parágrafo

único do art. 11 e art. 12 da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro
de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação:SEÇÃO 111

Disposições Gerais

Art. 7° É vedada à empresa contratante a utiliza
ção dos trabalhadores em atividades distintas daque
las que foram objeto do contrato com a empresa pres
tadora de serviços.

Art. 8° É vedada a contratação para prestação
de serviços entre empresas do mesmo grupo econô
mico, nos termos do art. 2° da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT.
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específicos, diversos da atividade econômica por Art. 9° Os serviços contratados poderão ser exe-
esta desenvolvida. cutados nas instalações físicas da empresa contra-

§ 1° A empresa prestadora de serviços contrata, tante ou em outro local por ela designado.
remunera e dirige o trabalho realizado por seus traba- § 1° É responsabilidade da empresa contratante
Ihadores. garantir as condições de segurança, higiene e salu-

§ 2° Os trabalhadores das empresas da presta- bridade dos trabalhadores.
ção de serviços não se subordinam ao poder diretivo, § 2° A empresa contratante garantirá ao traba-
técnico ou disciplinar da empresa contratante. Ihador da empresa de prestação de serviços o mes-

Art. 4° São requisitas para o funcionamento de mo atendimento médico e ambulatorial destinado aos
empresa de prestação de serviços a terceiros: seus empregados, existente nas dependências da

I . t C rt" d R' d P contratante.- regls ro no a ono e eglstro e essoas
Jurídicas' Art. 10. A empresa contratante é solidariamente

, .. _ . responsável pelas obrigações trabalhistas e previ-
11- pr?~a de Inscnçao no Cadastro NaCional de denciárias referentes ao período em que ocorrer a

Pessoa Jundlca - CNPJ; prestação de serviços.
. 111- recolhimento da contribuição devida ao sin- Art. 11. As empresas de trabalho temporário e

dlcato; as empresas prestadoras de serviços a terceiros já
IV - capital integralizado em valor igualou supe- em funcionamento terão, a partir da publicação desta

rior a R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais); lei, o prazo de um ano para integralizar o capital social
V - registro na Junta Comercial; mínimo e de sessenta dias para se adequarem às de-

VI - as empresas que possuírem em seu objeto mais exigências.
social o trabalho temporário e a terceirização poderão Art. 12. O descumprimento desta lei sujeita a em-
operar com o capital único de R$250.000,00 (duzen- presa infratora ao pagamento de multa de R$5.000,00
tos e cinqüenta mil reais). (cinco mil reais) por trabalhador envolvido.

Art. 5° Empresa contratante é a pessoa física ou Par~grafo.ú~ico. A fiscalização, aut~ação e o ?ro-
jurídica que celebra contrato com empresa de presta- cesso de Imp~slça_o das mul~as reger-se-ao pelo Titulo
ção de serviços para a execução de atividades diver- VII da Consohdaçao das LeiS do Trabalho - CLT.
sas daquelas por ela desenvolvidas. Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua

Art. fjO O contrato de prestação de serviços conterá: publicação.
I _ qualificação das partes' Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000. -

II
'f' - d . ' Deputado (assinatura), Relator.

- especl Icaçao o serviço a ser prestado;
111 - prazo para a realização do serviço' Altera dispositivos da Lei n° 6.019, de

IV I
. ' 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o

- va or, t b Ih . . rb. . _ . _ ra a o temporano nas empresas u anas
. V - for~a de .f~s~ahzaçao das obngaçoes t~aba- e dá outras providências, e dispõe sobre as

Ihlst~s e prevldenclanas da empresa de prestaçao de relações de trabalho na empresa de presta-
serviços pela empresa contratante; ção de serviços a terceiros.

VI- multa e indenização pelo descumprimento
de cláusula contratual ou de obrigações trabalhistas e
previdenciárias.

._----------------~-,... ,-----,---
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dora de serviços, para atender à necessida- ça, higiene e salubridade dos trabalhadores,
de de substituição transitória de pessoal quando o trabalho for realizado em suas de-
permanente ou à demanda complementar pendências ou em local por ela designado.
de serviços. § 2° A contratante estenderá ao traba-

§ 1° É proibida a contratação de traba- Ihador da empresa de trabalho temporário o
lho temporário para a substituição de traba- mesmo atendimento médico, ambulatorial e
Ihadores em greve, salvo nos casos previs- de refeição, destinado aos seus emprega-
tos em lei. dos, existentes nas dependências da con-

§ 2° Considera-se complementar a de- tratante, ou local por ela designado." (NR)
manda de serviços que seja oriunda de fato- "Art. 10. Qualquer que seja o ramo da
res imprevisíveis ou, quando decorrente de empresa tomadora de serviços, não existe
fatores previsíveis, tenha natureza intermi- vínculo de emprego entre ela e os trabalha-
tente, periódica ou sazonaL." (NR) dores contratados pelas empresas de traba-

"Art. 4° Empresa de trabalho temporá- lho temporário.
rio é a pessoa jurídica, devidamente regis- § 1° O contrato de trabalho temporário,
trada no Ministério do Trabalho e Emprego, com relação ao mesmo empregador, não
responsável pela colocação de trabalhado- poderá exceder ao prazo de 180 (cento e oi-
res à disposição de outras empresas tempo- tenta) dias consecutivos ou não.
rariamente." (NR) § 2° O contrato poderá ser prorrogado

"Art. 5° Empresa tomadora de serviços por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou
é a pessoa jurídica ou entidade a ela equi- não, além do prazo estabelecido no § 1°,
parada que celebra contrato de prestação quando comprovada a manutenção das
de trabalho temporário com a empresa defi- condições que o ensejaram.
nida no art. 4° desta lei." (NR) § 3° O prazo previsto neste artigo po-

"Art. 6° São requisitos para funciona- derá ser alterado mediante acordo ou con-
mento e registro da empresa de trabalho venção coletiva.
temporário no Ministério do Trabalho e § 4° Não se aplica ao trabalhador tem-
Emprego: porário, contratado pela tomadora de servi-

I - prova de inscrição no Cadastro Na - ços, o contrato de experiência previsto no
cional de Pessoa Jurídica - CNPJ, do Minis- parágrafo único do art. 445 da Consolidação
tério da Fazenda; das Leis do Trabalho - CLT.

11 - prova do competente registro na § 5° O trabalhador temporário, que
Junta Comercial da localidade em que tenha cumprir o período estipulado nos §§ 1° e 2°,
sede; somente poderá ser colocado à disposição

111 - prova de possuir capital social de, da mesma tomadora de serviços em novo
no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais)." contrato temporário, após 90 (noventa) dias
(NR) do término do contrato anterior.

"Art. 9° O contrato celebrado pela em- § 6° A contratação anterior ao prazo
presa de trabalho temporário e a tomadora previsto no § 5° caracteriza vínculo empre-
de serviços será por escrito, ficará à disposi- gatício com a tomadora.
ção da autoridade fiscalizadora no estabele- § ]O A contratante é subsidiariamente
cimento da tomadora de serviços e conterá: responsável pelas obrigações trabalhistas re-

I - qualificação das partes; ferentes ao período em que ocorrer o trabalho
11 - motivo justificador da demanda de temporário, e o recolhimento das contribui-

trabalho temporário; ções previdenciárias observará o disposto no
111 - prazo da prestação de serviços; art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991." (NR)
IV - valor da prestação de serviços; "Art. 11 .
V - disposições sobre a segurança e a Parágrafo único. Registrar-se-á na Car-

saúde do trabalhador, independentemente teira de Trabalho e Previdência Social do tra-
do local de realização do trabalho. balhador sua condição de temporário." (NR)

§ 1° É responsabilidade da empresa "Art. 12. São assegurados ao trabalha-
contratante garantir as condições de seguran- dor temporário, durante o período em que es-
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tiver à disposição da empresa tomadora de c) empresas com mais de 20 (vinte) e até
serviços, os seguintes direitos, a serem cum- 50 (cinqüenta) empregados - capital mínimo de
pridos pela empresa de trabalho temporário: R$45.oo0,00 (quarenta e cinco mil reais);

I - salário equivalente ao percebido d) empresas com mais de 50 (cinqüen-
pelos empregados que trabalham na mes- ta) e até 100 (cem) empregados - capital
ma função ou cargo da tomadora; mínimo de R$1 00.000,00 (cem mil reais); e

11 - jornada de trabalho equivalente à e) empresas com mais de 100 (cem) em-
dos empregados que trabalham na mesma pregados - capital mínimo de R$250.0oo,00
função ou cargo da tomadora; (duzentos e cinqüenta mil reais)."

111 - proteção previdenciária e contra "Art. 50-A. Contratante é a pessoa físi-
acidentes do trabalho a cargo do Instituto ca ou jurídica que celebra contrato com em-
Nacional de Seguridade Social- INSS. presa de prestação de serviços determina-

Parágrafo único. O contrato de traba- dos e específicos.
lho poderá prever, para os empregados § 1° É vedada à contratante a utiliza-
temporários contratados por até 30 (trinta) ção dos trabalhadores em atividades distin-
dias, sistema de pagamento direto das par- tas daquelas que foram objeto do contrato
celas relativas ao Fundo de Garantia do com a empresa prestadora de serviços.
Tempo de Serviço - FGTS, das férias pro- § 2° Os serviços contratados poderão
porcionais e do décimo terceiro salário pro- ser executados nas instalações físicas da
porcional." (NR) empresa contratante ou em outro local, de

Art. 2° A Lei nO 6.019, de 1974, passa a vigorar comum acordo entre as partes.
acrescida dos seguintes arts. 4°-A, 4°-S, 50-A, 5°-S, § 3° E responsabilidade da contratante
19-A, 19-5 e 19-C: garantir as condições de segurança, higiene e

"Art 4° A E t d d salubridade dos trabalhadores, quando o tra-. -. mpresa pres a ora e ser- . • .
. t " . 'do d d' . balho for realIZado em suas dependenclas ouViÇOS a ercelros e a pessoa Jun Ica e Irel- . .

t . d d t' d t' t t t local previamente convencionado em contrato.o pnva o es Ina a a pres ar a con ra an e ,
serviços determinados e específicos. § 4° A contratante podera esten~er ao

§ 1° A empresa prestadora de serviços trab~lhador da empres~ de pre~t~çao de
contrata, remunera e dirige o trabalho reali- servlço.s o mesmo ~t:ndlme~to mediCO, am-
zado por seus trabalhadores, ou subcontra- bulatonal e de r~felçao, destinado ao~ s~us
ta outras empresas para realização desses empregados, eXistentes nas dep~ndenclas

. da contratante, ou local por ela deSignado.
serviços. ° A ' b 'd'

§ 20 Não se configura vínculo empre- . § 5 empr~sa contratant~ e s~ SI la-
gatício entre os trabalhadores, ou sócios nam~nte responsavel pelas ~bngaçoes tra-
das empresas prestadoras de serviços, balhlstas referen~es ao p~nodo em qu~
qualquer que seja o seu ramo, e a empresa ocorrer a presta?a~ d_e servlç~s, e ?, r.ecolhl-

t t t " mento das contnbUlçoes prevldenclanas ob-
con ra an e. 'd' rt 31 d L' °

"Art. 4°-8. São requisitos para o funcio- servara o ISp~StO no a '" a el n
namento da empresa de prestação de servi- 8.212, de 24 de Julho de 1991.
ços a terceiros: . "Art. 5°-8.,0 contrato de prestação de

I - prova de inscrição no Cadastro Na- serviços con~~ra: _
cional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 1- quahflcaçao das partes;

11_ registro na Junta Comercial; 11 - especificação do serviço a ser
111 - capital social compatível com o prestado; . _ .

número de empregados, observando-se os 111 - prazo para reahzaçao do serviço,
seguintes parâmetros: quando for o caso;

a) empresas com até 10 (dez) empre- IV - valor."
gados - capital mínimo de R$10.000,00 "Art. 19-A. O descumprimento do dis-
(dez mil reais); posto nesta lei sujeita a empresa infratora

b) empresas com mais de 10 (dez) e ao pagamento de multa.
até 20 (vinte) empregados - capital mínimo § 1° A fiscalização, a autuação e o pro-
de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); cesso de imposição das multas reger-se-ão



I - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família:

- parecer da relatora
- parecer reformulado
- substitutivo oferecido pela relatora
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributação:
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

11I - Parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação:

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

A iniciativa vem complementar outras proposi
ções em tramitação ou já aprovadas, no sentido de

Brasília, 17 de dezembro de 2002

*PROJETO DE LEI N° 41-A, DE 1999
(Do Sr. Paulo rocha)

Dispõe sobre os direitos básicos dos
portadores do vírus da AIDS e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela
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pelo Título VII da Consolidação das Leis do aprovação deste, com substitutivo, e pela
Trabalho - CLT. rejeição do de n° 106199, apensado (relato-

§ 2° As partes ficam anistiadas dos débi- ra: Dep. Tete Bezerra); da Comissão de Fi-
tos, das penalidades e das multas impostas nanças e Tributação, pela adequação finan-
com base nas normas da legislação modifica- ceira e orçamentária deste, do substitutivo
da e que não sejam compatíveis com esta lei." da Comissão de Seguridade Social e Famí-

"Art. 19-8. O disposto nesta lei não se lia, com emendas, e do de n° 106199, apen-
aplica às empresas de vigilância e transpor- sacio (relator: Dep. Dr. Evilácio); e da Co-
te de valores, permanecendo as respectivas missão de Constituição e Justiça e de Re-
relações de trabalho reguladas por legisla- dação, pela constitucionalidade, juridicida-
ção especial, e subsidiariamente pela CLT." de, técnica legislativa e, no mérito, pela

"Art. 19-C. Os contratos em vigência, aprovação deste e das Emendas da Comis-
se as partes assim acordarem, poderão ser são de Finanças e Tributação, com substi-
adequados aos termos desta lei." tutivo, pela inconstitucionalidade do de n°
o.. 10611999, apensado, e pela inconstituciona-

. Art~ 3 Esta lei entra em vigor na data de sua lidade e injuridicidade do Substitutivo da
pubhcaçao. Comissão de Seguridade Social e Família

Sen~do Feder~l, 17 ~e d~zem~ro de 2?02. - Se- (relator: DEP. NELSON PELLEGRINO).
nador Edison Lobao, P~Ir:nelro Vlc~-~re~ldente do (Às Comissões de Seguridade Social e
Senado Federal no exerCICIO da Presldencla. Família, de Finanças e Tributação (art. 54);

Ofício n° 1.442 (SF) e de Constituição e Justiça e de Redação.)

* Projeto inicial publicado no OCO de 4-2-99
- Projeto apensado: PL nO 106/99 (OCO de 26-2-99)

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado

Federal aprovou, em revisão, nos termos do Substitu
tivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara nO 3, de
2001 (PL n° 4.302, de 1998, nessa Casa), que "altera
dispositivos da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974,
que dispõe sobre o trabalho temporário nas empre
sas urbanas e dá outras providências e dispõe sobre
as relações de trabalho na empresa de prestação de
serviços a terceiros", que ora encaminho para apreci
ação dessa Casa.

Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto
originário.

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercido da Primeira
Secretaria.



I - Relatório

11 - Voto do Relator

PARECER REFORMULADO

De mérito indiscutível, somos favoráveis à apro
vação do projeto em epígrafe e rejeição do Pl apen
sado, uma vez que entendemos que o mesmo está
contemplado implicitamente no primeiro, além de
conter minudências próprias da ação normativa do
Poder Executivo.

É o voto.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1999. - Depu
tado Teté Bezerra, Relator.

A iniciativa vem complementar outras proposi
ções em tramitação ou já aprovadas, no sentido de
assegurar o melhor atendimento às necessidades
dos portadores da AIDS.

No caso, propõe o estabelecimento de alguns
direitos básicos, como tratamento adequado, educa
ção e aconselhamento, manutenção no ambiente so
cial original e não discriminação de qualquer nature
za, na prestação de serviços.

Estabelece também a obrigatoriedade de reser
va de leitos hospitalares para pacientes com AIDS, a
ser fixada, no prazo de 60 (sessenta) dias pelos ges
tores estaduais do SUS e, na omissão, pelo MS.

O projeto ainda faculta a ruptura da confidencia
lidade em algumas situações específicas, como para
parceiros sexuais, pais de menores e profissionais de
saúde envolvidos na assistência.

Faculta também, gratuitamente, a realização de
teste antiHIV, de forma autônoma, voluntária e sigilosa.

Trata ainda do caráter confidencial dos regis
tros, além de proibir a exigência do teste para candi
dato a emprego, passível de sanções administrativas
e penais cabíveis, para o infrator.

Além de propugnar a divulgação de informa
ções, material e equipamentos preventivos, proíbe a
veiculação de imagens de doentes da AIDS sem ex
pressa autorização.

Proíbe também a testagem sorológica compul
sória no sistema penitenciário.
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assegurar o melhor atendimento às necessidades questões jurídico-legais e no respeito à cidadania e
dos portadores da AIDS direitos individuais.

No caso, propõe o estabelecimento de alguns Está apensado o PDl n° 106, de 1999, da Depu-
direitos básicos, como tratamento adequado. educa- tada Maria Elvira que, tratando da mesma matéria,
ção e aconselhamento, manutenção no ambiente so- particulariza a questão da atenção descentralizada
cial original e não discriminação de qualquer nature- pelo SUS, criando uma estrutura de apoio assistencial
za, na prestação de serviços. em rede.

Estabelece também a obrigatoriedade de reser
va de leitos hospitalares para pacientes com AIDS, a
ser fixada, no prazo de 60 (sessenta) dias pelos ges
tores estaduais do SUS e, na omissão, pelo MS.

Reitera também a não necessidade de filiação à
Previdência Social para fazer jus aos benefícios expli
citados, inclusive medicamentos.

O projeto ainda faculta a ruptura da confidencia
Iidade em algumas situações especificas, como para
parceiros sexuais, pais de menores e profissionais de
saúde envolvidos na assistência.

Faculta também, gratuitamente, a realização
de teste anti-HIV, de forma autônoma, voluntária e
sigilosa.

Trata ainda do caráter confidencial dos regis
tros, além de proibir a exigência do teste para candi
dato a emprego, passível de sanções administrativas
e penais cabíveis, para o infrator.

Além de propugnar a divulgação de informa
ções, material e equipamentos preventivos, proíbe a
veiculação de imagens de doentes da AIDS sem ex
pressa autorização.

Proíbe também a testagem sorológica compul
sória no sistema penitenciário.

Estabelece que os processos e procedimentos
judiciais ou administrativos envolvendo portadores da
AIDS corram em segredo.

No campo tributário, propõe deduções fiscais
para contribuintes para campanhas preventivas da
AIDS, feitas por pessoas físicas ou jurídicas.

Abre a possibilidade de o Ministério Público ins
taurar inquérito civil, com vistas a obter informações,
exames, perícias e outros necessários a casos de
manifesta urgência. Essa ação civil poderá ser pro
posta tanto pelo MPF ou pelo Estadual, isolado ou
conjuntamente.

Estabelece, no campo penal, sanções e multas,
sendo que, no caso de violação de direito básico (art.
1°), o valor da multa será de até R$200.000,00, corri
gível, explicitando a hierarquia e a progressividade
das penas e multas, incluindo até detenção.

O projeto é uma reapresentação de projeto de
igual teor de autoria da Deputada Marta Suplicy e tem
ampla justificação, especialmente embasado nas

-----------,-----,......_'_.._--,_.------



11- Voto do Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 41, DE 1999

(Apenso PL n° 106, de 1999)

Dispõe sobre os direitos básicos
dos portadores do vírus da AIDS e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os indivíduos infectados pelo vírus da

Imunodeficiência Humana (HIV) e os doentes de
AIDS tem, entre outros, os seguintes direitos básicos:

I - tratamento adequado;

De mérito indiscutível, somos favoráveis à apro
vação do projeto em epígrafe, com aproveitamento
das sugestões apresentadas na Comissão, pelas De
putadas Jandira Feghali e Lídia Quinam, nos termos
do Substitutivo anexo. Manifestamo-nos, ainda, pela
rejeição do PL n° 106/99, apensado, uma vez que en
tendemos que o mesmo está contemplado implicita
mente no primeiro, além de conter minudências pró
prias da ação normativa do Poder Executivo.

É o voto.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1999. 

Deputada Teté Bezerra, Relatora.
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Estabelece que os processos e procedimentos 11 - educação e aconselhamento;
judiciais ou administrativos envolvendo portadores da 111 - não ser retirados de seu ambiente social
AIDS corram em segredo. original;

No campo tributário, propõe deduções fiscais IV - não ser discriminado, na habitação, no
para contribuintes para campanhas preventivas da transporte, na educação e na prestação de serviços,
AIDS, feitas por pessoas físicas ou jurídicas. públicos ou privados, de qualquer natureza;

Abre a possibilidade de o Ministério Público ins- V _ confidencialidade das informações sobre a
taurar inquérito civil, com vistas a obter informações,
exames, perícias e outros necessários a casos de sua situação.
manifesta urgência. Essa ação civil poderá ser pro- Art. 2° Os hospitais da rede pública ou privada
posta tanto pelo MPF ou pelo Estadual, isolado ou reservarão o número mínimo de leitos para atendi-
conjuntamente. mento e tratamento de pacientes com AIDS.

Estabelece, no campo penal, sanções e multas, § 1° O número mínimo de leitos, em cada hospi-
sendo que, no caso de violação de direito básico (art. tal, será, em sessenta dias, fixado pelas Secretarias
1°), o valor da multa será de até R$ 200.000,00, corri- de Saúde de cada Estado e do Distrito Federal, ou,
gível, explicitando a hierarquia e a progressividade em caso de omissão, pelo Ministério da Saúde.
das penas e multas, incluindo até detenção.

§ 2° O número mínimo de leitos será revisto peri-
O projeto é uma reapresentação de projeto de odicamente.

igual teor de autoria da Deputada Marta Suplicy e tem
ampla justificação, especialmente embasado nas § 3° O atendimento, diagnóstico e tratamento do
questões jurídico-legais e no respeito à cidadania e portador e do doente do vírus HIV/AIDS e do doente
direitos individuais. de AIDS independem de prévia filiação ao Sistema

Está apensado o PL n° 106, de 1999, da Depu- Previdenciário, incluindo, também o fornecimento de
tada Maria Elvira que, tratando da mesma matéria, medicamentos específicos, de acordo com as reco-
particulariza a questão da atenção descentralizada mendações do Ministério da Saúde.
pelo SUS, criando uma estrutura de apoio assistenci- Art. 3° A confidencialidade referida no art. 1°, a
ai em rede. critério do profissional de saúde, pode ser rompida

em relação:
I - a eventuais parceiros sexuais, inclusive o

cônjuge;
11 - aos pais de menores;
111 - a outros profissionais de saúde envolvidos

diretamente com prestação de assistência ao doente
em causa.

Art. 4° Qualquer pessoa pode fazer, gratuita
mente, em centros de saúde, hospitais, entidades as
semelhadas pertencentes à administração direta, in
direta ou fundacional, exame de verificação da
HIV/AIDS, independentemente de identificação pes
soal, de forma voluntária e anônima.

Art. 5° Os registros e resultados dos exames do
HIV/AIDS são confidenciais, não podendo, salvo cau
sa justa ou permissão expressa do interessado, ser,
por qualquer meio, divulgados.

Art. 6° O empregador e o fornecedor de produ
tos e serviços não podem exigir ou solicitar exame de
AIDS do candidato a emprego, do empregado ou do
consumidor, salvo hipótese de interesse de saúde pú
blica e de acordo com permissão expressa em regula
mentos do Ministério da Saúde.

§ 1° A vedação que se refere ao caput esten
de-se em que couber à administração pública em to
das as esferas.



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela aprovação do Projeto de Lei n° 41/99,
com substitutivo, e pela rejeição do Projeto de Lei nO
106/99, apensado, nos termos do parecer reformula
do da Relatora, Deputada Tetê Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Barbosa, Vice-Presidente; Almerinda

de Carvalho, Angela Guadagnin, Antônio Palocci,
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§ 2° Além da reparação dos danos causados e ito básico de portador do vírus da AIDS sujeita o in-
da aplicação das sanções administrativas e penais frator a multa civil de até R$200.000,00 (duzentos
cabíveis, o infrator não mais poderá receber benefíci- mil reais), valor este corrigível pelo índice aplicável
os ou incentivos econômicos, fiscais ou não, de admi- aos débitos fiscais.
nistração pública direta, indireta ou fundacional. Parágrafo único. O juiz, no cálculo do valor da

Art. 7° O poder público deve, e entidades priva- multa, levará em conta a situação econômica do réu.
das podem, distribuir informações, material e equipa- Art. 15. Discriminar portador do vírus HIV/AIDS,
mentos que previnam a disseminação do HIV/AIDS, em especial no acesso ao local de trabalho, habita-
sem sua expressa autorização. ção, transporte, educação ou prestação de serviços

Art. 8° É proibida veiculação publicitária da ima- públicos ou privados, de qualquer natureza.
gem de portadores do vírus HIV e de doentes de Pena - detenção, de seis meses a dois anos e
AIDS, sem sua expressa autorização. multa.

Art. 9° Será proibida a testagem sorológica com- Art. 16. Violar, sem justa causa, a confidencialidade
pulsória para o HIV no sistema penitenciário. de registro ou registro ou resu~ado de exame de AIDS.

Parágrafo único. Será oferecida a possibilidade Pena - detenção, de seis meses a dois anos de
de teste sorológico para o HIV em caráter voluntário e multa.
anônimo. Art. 17. Contaminar alguém com o vírus

Art. 10. Correm em segredo todos os processos HIV/AIDS.
e procedimentos, judiciais ou administrativos, em Pena - detenção, de seis meses a dois anos e
que, direta ou indiretamente, se discute matéria rela- multa.
cionada ao fato de alguém ser portador do vírus Parágrafo único. Se o crime é culposo.
HIV/AIDS. Pena - detenção, de um a três anos e multa.

Art. 11. Serão tributariamente deduzíveis as Art. 18. Recusar o profissional de saúde a aten-
contribuições feitas por pessoas físicas ou jurídicas der portador do vírus HIV/AIDS, pelas condições em
para campanhas publicitárias de esclarecimento so- que é obrigado a fazê-lo.
bre a AIDS, assim como as destinadas a entidades Pena - detenção, de seis meses a dois anos e
sem fins lucrativos para pesquisa, prevenção e trata- multa.
mento dos contaminados pelos vírus da AIDS. Art. 19. Afirmar ou insinuar, em veículo de comu-

Art. 12. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pú- nicação, sem sua autorização, ser alguém portador
blica ou privada, pode ingressar em juízo para prote- do vírus HIV/AIDS.
ger direitos dos portadores do vírus da AIDS, ou plei- Pena - detenção, de seis meses a dois anos e
tear indenização por danos causados. multa.

Parágrafo único. No caso de dano difuso, even- Art. 20. Veicular, com fins publicitários, a ima-
tual indenização por danos inclusive moral, será des- gem de portador do vírus HIV/AIDS, sem a sua ex-
tinada ao fundo criado pela Lei n° 7.347/85. pressa autorização.

Art. 13. O Ministério Público poderá instaurar, Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua
sob sua presidência, inquérito civil, expedindo notifi- publicação.
cações com força coercitiva, requisitando de qualquer Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, informa- Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1999. -
ções, certidões, exames, perícias, dados ou providên- Deputada Tetê Bezerra.
cias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser in
ferior a dez dias úteis, ressalvados os casos de mani
festa urgência, determinando diligência e constata
ções e ouvindo testemunhas sob compromisso.

Parágrafo único. A ação civil pública, nos casos
desta lei, poderá ser proposta, indistintamente, pelo
Ministério Público Federal, ou pelo Ministério Público
Estadual, isolado ou conjuntamente.

Art. 14. Independentemente das sanções ad
ministrativas e penais, e da reparação dos danos,
patrimoniais e morais, causados, a violação de dire-



SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre os direitos básicos
dos portadores do vírus da AIDS e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os indivíduos infectados pelo vírus da

Imunodeficiência Humana (HIV) e os doentes de
AIDS tem, entre outros, os seguintes direitos básicos:

I - tratamento adequado;
11 - educação e aconselhamento;
111- não ser retirados de seu ambiente social ori

ginai;
IV - não ser discriminado, na habitação, no

transporte, na educação e na prestação de serviços,
públicos ou privados, de qualquer natureza;

V - confidencialidade das informações sobre a
sua situação.

Art. 2° Os hospitais da rede pública ou privada
reservarão o número mínimo de leitos para atendi
mento e tratamento de pacientes com AIDS.

§ 1° O número mínimo de leitos, em cada hospi
tal, será, em sessenta dias, fixado pelas Secretarias
de Saúde de cada estado e do Distrito Federal, ou,
em caso de omissão, pelo Ministério da Saúde.

§ 2° O número mínimo de leitos será revisto peri
odicamente.

§ 3° O atendimento, diagnóstico e tratamento do
portador e do doente do vírus HIV/AIDS e do doente
de AIDS independem de prévia filiação ao Sistema
Previdenciário, incluindo, também o fornecimento de
medicamentos específicos, de acordo com as reco
mendações do Ministério da Saúde.

Art. 3° A confidencialidade referida no art. 1°, a
critério do profissional de saúde, pode ser rompida
em relação:

I - a eventuais parceiros sexuais, inclusive o
cônjuge;

11- aos pais de menores;
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Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Darcísio Peron- 111 - a outros profissionais de saúde envolvidos
di, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Edu- diretamente com prestação de assistência ao doente
ardo Jorge, Henrique Fontana, Jorge Costa, José Li- em causa.
nhares, Marcos de Jesus, Rafael Guerra, Raimundo Art. 4° Qualquer pessoa pode fazer, gratuita-
Gomes de Matos, Renildo Leal, Rita Camata, Tetê mente, em centros de saúde, hospitais, entidades as-
Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso, Titu- semelhadas pertencentes à administração direta, in-
lares; Almeida de Jesus, Antonio Joaquim Araújo, direta ou fundacional, exame de verificação da
Costa Ferreira, Pedro Canedo, Ronaldo Caiado e Sau- HIV/AIDS, independentemente de identificação pes-
lo Pedrosa, Suplentes. soai, de forma voluntária e anônima.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. - Art. 5° Os registros e resultados dos exames do
Deputado José Linhares, Presidente em exercício. HIV/AIDS são confidenciais, não podendo, salvo cau

sa justa ou permissão expressa do interessado, ser,
por qualquer meio, divulgados.

Art. 6° O empregador e o fornecedor de produ
tos e serviços não podem exigir ou solicitar exame de
AIDS do candidato a emprego, do empregado ou do
consumidor, salvo hipótese de interesse de saúde pú
blica e de acordo com permissão expressa em regula
mentos do Ministério da Saúde.

§ 1° A vedação que se refere ao caput esten
de-se em que couber à administração pública em to
das as esferas.

§ 2° Além da reparação dos danos causados e
da aplicação das sanções administrativas e penais
cabíveis, o infrator não mais poderá receber benefíci
os ou incentivos econômicos, fiscais ou não, de admi
nistração pública direta, indireta ou fundacional.

Art. 7° O poder público deve, e entidades priva
das podem, distribuir informações, material e equipa
mentos que previnam a disseminação do HIV/AIDS,
sem sua expressa autorização.

Art. 8° É proibida veiculação publicitária da ima
gem de portadores do vírus HIV e de doentes de
AIDS, sem sua expressa autorização.

Art. 9° Será proibida a testagem sorológica com
pulsória para o HIV no sistema penitenciário.

Parágrafo único. Será oferecida a possibilidade
de teste sorológico para o HIV em caráter voluntário e
anônimo.

Art. 10. Correm em segredo todos os processos e
procedimentos, judiciais ou administrativos, em que, dire
ta ou indiretamente, se discute matéria relacionada ao
fato de alguém ser portador do vírus HIV/AIDS.

Art. 11. Serão tributariamente deduzíveis as
contribuições feitas por pessoas físicas ou jurídicas
para campanhas publicitárias de esclarecimento so
bre a AIDS, assim como as destinadas a entidades
sem fins lucrativos para pesquisa, prevenção e trata
mento dos contaminados pelos vírus da AIDS.

Art. 12. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pú
blica ou privada, pode ingressar em juízo para prote-



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

11- Voto

Conforme já mencionado, esta Comissão foi ins
tada a se pronunciar apenas quanto à adequação fi-

1- Relatório

O Projeto em tela, de autoria do ilustre Deputa
do Paulo Rocha, assegura aos portadores do vírus da
imunodeficiência humana (HIV) e aos doentes da sín
drome da imunodeficiência adquirida (AIDS) direitos
relativos ao tratamento, aconselhamento, ambiente
social, habitação, prestação de serviços e sigilo da
sua condição.

A proposição estabelece, ainda, a reserva de
um número mínimo de leitos para tratamento de aidé
ticos em hospitais e a gratuidade de exames em uni
dades de saúde públicas. Proíbe a exigência de exa
mes de HIV por parte de empregadores e fornecedo
res, bem como o uso da imagem dos portadores do
vírus sem sua expressa autorização.

O Projeto também prescreve dedução tributária
das despesas com publicidade voltada à AIDS e com a
pesquisa, prevenção e tratamento dos contaminados
pelo vírus, cria regras para procedimentos judiciais e
administrativos que envolvam os portadores do HIV e
regula a atuação do Ministério Público na matéria.

Por fim, são fixadas penas para quem transmitir
o vírus, divulgar informações relativas aos seus porta
dores ou contra eles praticarem ato de discriminação.

O Projeto de Lei n° 106, de 1999, apenso, ao tra
tar da mesma matéria, institui a descentralização da
assistência hospitalar e ambulatorial aos portadores
do HIV e doentes da AIDS.

Encaminhados à Comissão de Seguridade So
cial e Família, o PL nO 41/99 foi aprovado, na forma do
substitutivo, enquanto o PL nO 106/99 foi rejeitado.
Após, foram enviados a esta Comissão para o exame
de adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 54 do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

Pena - detenção, de seis meses a dois anos de
multa.

Art. 17. Contaminar alguém com o vírus
HIV/AIDS.

Pena - detenção, de seis meses a dois anos e
multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo.
Pena - detenção, de um a três anos e multa.
Art. 18. Recusar o profissional de saúde a aten-

der portador do vírus HIV/AIDS, pelas condições em
que é obrigado a fazê-lo.

Pena - detenção, de seis meses a dois anos e
multa.

Art. 19. Afirmar ou insinuar, em veículo de comu
nicação, sem sua autorização, ser alguém portador
do vírus HIV/AIDS.
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gerdireitos dos portadores do vírus da AIDS, ou plei- Pena - detenção, de seis meses a dois anos e
tear indenização por danos causados. multa.

Parágrafo único. No caso de dano difuso, even- Art. 20. Veicular, com fins publicitários, a ima-
tual indenização por danos inclusive moral, será des- gem de portador do vírus HIV/AIDS, sem a sua ex-
tinada ao fundo criado pela Lei n° 7.347/85. pressa autorização.

Art. 13. O Ministério Público poderá instaurar, Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua
sob sua presidência, inquérito civil, expedindo notifi- publicação.
cações c~~ força. c~e~citiva: r~quisitan?o de ~ualquer Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
pessoa, flslca ou Jundlca, publica ou pnvada, Informa- Sala da Comissão 8 de dezembro de 1999. -
ç?es, certidões, exam~s, perícias, da~os ou pr?vid~n- Deputado José Linhare~, Presidente em exercício.
Clas, na prazo que assinalar, o qual nao podera ser in
ferior a dez dias úteis, ressalvados os casos de mani
festa urgência, determinando diligência e constata
ções e ouvindo testemunhas sob compromisso.

Parágrafo único. A ação civil pública, nos casos
desta lei, poderá ser proposta, indistintamente, pelo
Ministério Público Federal, ou pelo Ministério Público
Estadual, isolado ou conjuntamente.

Art. 14. Independentemente das sanções admi
nistrativas e penais, e da reparação dos danos, patrimo
niais e morais, causados, a violação de direito básico de
portador do vírus da AIDS sujeita o infrator a mutla civil
de até R$200.000,OO (duzentos mil reais), valor este
corrigível pelo índice aplicável aos débitos fiscais.

Parágrafo único. O juiz, no cálculo do valor da
multa, levará em conta a situação econômica do réu.

Art. 15. Discriminar portador do vírus HIV/AIDS,
em especial no acesso ao local de trabalho, habita
ção, transporte, educação ou prestação de serviços
públicos ou privados, de qualquer natureza.

Pena - detenção, de seis meses a dois anos e
multa.

Art. 16. Violar, sem justa causa, a confidencial i
dade de registro ou registro ou resultado de exame de
AIDS.



EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 11, renumerando-se
os demais.

Suprima-se o art. 11, renumerando-se
os demais.

EMENDA SUPRESSIVA AO SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Sala da Comissão, em 28 de agosto de 2000. 
Deputado Dr. Evilásio, Relator.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2000. 
Deputado Dr. Evilásio, Relator.
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nanceira e orçamentária das proposições, conforme a prévia estimativa de renúncia de receita corres-
prevê o art. 54 do Regimento Interno da Câmara dos pondente. Para a concessão do benefício, a LRF,
Deputados, não lhe sendo cabível digressões de ca- no seu art. 14, além de exigir a estimativa de re-
ráter meritório. núncia de receita, determina o atendimento de

Preliminarmente, cabe observar que, quando pelo menos uma das seguintes condições: de-
elaborado este parecer, o projeto de lei do plano pluri- monstração pelo proponente de que a renúncia foi
anual para o período 2000-2003 ainda dependia de considerada na estimativa de receita da lei orça-
aprovação. Todavia, julgamos que eventuais modifi- mentária e de que não afetará as metas de resulta-
cações que se realizassem em pontos específicos,
não tornariam inválido o entendimento aqui exposto. dos fiscais previstas na LDO; ou o acompanha-
Nesse sentido, para a presente análise, considera- mento de medidas de compensação por meio do
mos o plano plurianual em tramitação. aumento de receita, proveniente da elevação de

Do exame do PL n° 41/99, na forma original ou do alíquotas, ampliação da base de cálculo, majora-
substitutivo, destacamos que o Plano Plurianual já ção ou criação de tributo ou contribuição. Desse
contempla ações específicas voltadas à prevenção, di- modo, o projeto seria passível de rejeição por par-
agnóstico, tratamento e acompanhamento das doen- te deste Colegiado, por não observar as condições
ças sexualmente transmissíveis e da AIDS, com ativi- impostas pelas duas Leis.
dades dirigidas à aquisição e distribuição de preserva- Contudo, verificamos que o referido art. 11, tan-
tivos, testes laboratoriais e medicamentos e, também, to do Projeto de Lei como do Substitutivo aprovado
projetos para capacitação de recursos humanos, cam- pela Comissão de Seguridade Social e Família, por
panhas publicitárias, estudos e pesquisas. Todas es- tratar de benefício tributário, não se mostra essencial
sas ações estão abrangidas pelo programa "Preven- à Proposição, visto que ela cuida precipuamente,
ção, controle e assistência aos portadores de doenças como já foi dito, dos direitos dos portadores do HIV
sexualmente transmissíveis e da AIDS". quanto ao tratamento, aconselhamento, ambiente so-

A Lei Orçamentária Anual para 2000 (Lei n° cial, habitação, prestação de serviços e sigilo da sua
9.969, de 11-5-2000), seguindo a orientação do condição. Nesse sentido, submetemos a esta Comis-
Plano Plurianual, apresenta programa de idêntico são emendas supressivas do art. 11, com o objetivo
título que contempla as mesmas atividades e pro- de corrigir o conflito e permitir que tão relevante proje-
jetos citados. to possa prosseguir em sua tramitação.

Ao considerar que o PL n° 106/99, a exemplo do Diante do exposto, VOTO: a) Pela Adequação
PL n° 41/99, trata de ações de atenção aos portado- Financeira e Orçamentária do Projeto de Lei n° 41, de
res do HIV e doentes da AIDS, as despesas que po- 1999, e do Substitutivo aprovado pela Comissão de
dem decorrer de sua aprovação encontram-se, da Seguridade Social e Família, com a Modificação De-
mesma forma, contempladas tanto no Plano Plurianu- corrente das Emendas Anexas; b) Pela Adequação
ai quanto na Lei Orçamentária Anual, nas ações do Financeira e Orçamentária do Projeto de Lei n° 106,
programa já mencionado. de 1999, Apenso.

No entanto, cabe destacar uma incompatibili- Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Depu-
dade do PL n° 41/99, mantida no Substitutivo apro- tado Dr. Evilásio, Relator.
vado pela Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias
LDO (Lei nO 9.811, de 28-7-99), bem como em rela
ção à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei
Complementar n° 101, de 4-5-2000). Trata-se do
art. 11 do Projeto, que permite, quando do cálculo
de tributos devidos por pessoas físicas e jurídicas,
a dedução dos gastos com publicidade voltada à
AIDS e com a pesquisa, prevenção e tratamento
dos contaminados pelo vírus. Tal disposição confli
ta com o art. 68 da LDO, que proíbe a aprovação de
projeto de lei que conceda incentivo, isenção ou
benefício, de natureza tributária ou financeira, sem



EMENDA ADOTADA N° 01 - CFT.

EMENDA ADOTADA N° 02 - CFT.

Suprima-se o art. 11, renumerando-se
os demais.

Suprima-se o art. 11, renumerando-se
os demais.
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111 - Parecer da Comissão borarem nas campanhas sobre AIDS, ação civil públi
ca, etc.

Estipula multa civil para a violação dos direitos
básicos e tipifica crimes.

Justifica o projeto alegando que essa doença
é uma realidade em nosso País que não deve ser
desprezada, pois os problemas estão surgindo. Daí
a necessidade de legislação própria para definir os
direitos básicos dos aidéticos e as sanções para a
sua violação.

A Comissão de Seguridade Social e Família
opinou unanimemente pela aprovação do PL n°
41/99, com substitutivo e pela rejeição do PL n°
106/99, conforme parecer reformulado da Relatora,
Teté Bezerra.

A Comissão de Finanças e Tributação opinou,
unanimemente, pela adequação financeira e orça
mentária do Projeto de Lei n° 41/99, do Substituti
vo da Comissão de Seguridade Social e Família
com emendas supressivas do art. 11 do projeto e
do Substitutivo e do PL n° 106, nos termos do pare
cer do Relator.

O Projeto de Lei n° 106 de 1999, da Deputada
Maria Elvira, encontra-se apensado ao PL nO
41/99, por despacho de 25-2-99 e dispõe sobre o
acesso dos aidéticos ao Sistema Único de Saúde
-SUS.

Na Justificação expõe a necessidade de ga
rantir ao portador do vírus HIV acesso à assistên
cia integral à saúde, assegurar condições de cons
trução de recursos terapêuticos alternativos e des
centralizados e obrigatoriedade de campanhas
preventivas.

É o relatório

Saia da Comissão, 4 de outubro de 2000. 
Deputado Manoel Castro, Presidente.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2000. 
Deputado Manoel Castro, Presidente.

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei n° 41/99, com emenda; da Substitutivo da Co
missão de Seguridade Social e Família, com sube
menda; e do PL n° 106/99, apensado, nos termos do
parecer do relator, Deputado Dr. Evilásio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Custó
dio Mattos, José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres, Antônio José
Mota, Edinho Bez, José Aleksandro, Pedro Novais,
Chico Sardelli, Jorge Khoury, Lael Varella, Carlito
Merss, João Paulo, Ricardo Berzoini, Fétter Júnior,
Wanderley Martins, Dr. Evilásio, Marcos Cintra, Pedro
Eugênio, Luiz Carlos Hauly, Antônio do Valle, Coriola
no Sales, Nice Lobão, Antonio Palocci e Luiz Carlos
Heinze.

Sala da Comissão, em 04 de outubro de 2000. 
Deputado Manoel Castro, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Deputado Paulo Rocha apresentou o Projeto
de Lei nO 41, de 1999, dispondo sobre os direitos bási
cos dos portadores do vírus HIV.

Dentre esses direitos destacam-se o de re
ceber tratamento adequado, educação e aconse
lhamento, não ser retirado do ambiente social ori
ginai, não ser discriminado, confidencial idade so
bre a sua situação, reserva de leitos nos hospita
is, proibição de exigência do exame para admis
são a emprego, vedação do exame obrigatório
nos presídios, incentivos fiscais para os que cola-

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n° 41, de 1999, á constitucio
nal quanto às atribuições do Congresso Nacional
para legislar sobre Direito Civil, Direito Penal e Di
reito Processual. Todavia, quanto à iniciativa de
leis ordinárias, tanto o projeto principal quanto o
seu apenso contêm inconstitucionalidades quando
atribuem funções a órgãos públicos, fixam prazo
para o Executivo cumprir determinada atividade,
dispõem sobre serviços públicos, inclusive des
centralização administrativa que é uma forma de
organização da administração pública.

O Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social também não eliminou todas as inconstituci
onalidades, como a do § 1° do art. 2° que determi
na o prazo de sessenta dias para que as Secretari
as de Saúde de cada Estado e do Distrito Federal

• "" •• IllI"'......_"+I' ~_····_



SUBSTITUTIVO

Dispõe sobre os direitos básicos
dos portadores do vírus da AIDS e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Os indivíduos infectados pelo vírus da

Imunodeficiência Humana (HIV) e os doentes de Aids
tem, entre outros, os seguintes direitos básicos:

I - tratamento adequado;
11 - educação e aconselhamento;
111- não ser retirados de seu ambiente social ori

ginai;
IV - não ser discriminado, na habitação, no

transporte, na educação e na prestação de serviços,
públicos ou privados, de qualquer natureza;

V - confidencialidade das informações sobre a
sua situação.
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fixem o número de leitos a serem reservados nos to de pena, da metade, se do crime resulta lesão cor-
hospitais. O Supremo Tribunal Federal já decidiu poral de natureza grave e a pena é triplicada, quando
pela inconstitucionalidade do Poder Legislativo fi- resulta morte.
xar prazo para o Executivo praticar ato que é de O Projeto de Lei n° 106, de 1999, como já foi
sua competência. dito, é inconstitucional por vício de iniciativa.

Sob o aspecto material, deve haver cautela no Quanto à técnica legislativa os projetos contêm
sentido de não violar o princípio da isonomia, privile- cláusula revogatória genérica, vedada pela Lei Com-
giando demasiadamente os doentes de AIDS, em plementar n° 95/98.
prejuízo de outros doentes, igualmente necessitados No mérito, não resta dúvida que os portadores
de assistência. do vírus HIV necessitam de assistência e a doença

O art. 7° do projeto principal e de seu substituti- vem se tornando um problema de grandes propor-
vo é dispositivo simplesmente autorizativo, sendo que ções no Brasil, havendo carência de legislação.
nem os órgãos públicos competentes, nem os priva- Todavia, com a evolução da medicina e da farrna-
dos precisam de autorização para informar e fazer cologia novos medicamentos têm surgido que aurnen-
campanhas anti-aids, como já vêm fazendo há tem - tam a possibilidade de vida do paciente, e vacinas têm
pos, pois a lei não proíbe. sido experimentadas, podendo haver em breve um con-

O art. 12. dessas proposições é injurídico, crian- trole da doença. Porém, enquanto isto não acontece é
do uma substituição processual sem qualquer vínculo bom que se faça alguma coisa em termos legais.
de interesse da parte, ou com a titularidade do direito, As duas emendas da Comissão de Finanças e
quando estipula que "qualquer pessoa física ou jurídi- Tributação devem ser acolhidas, não contendo vício de
ca, pública ou privada, pode ingressar em juízo para constitucionalidade, nemviolandoprincípiosdedire~o.
proteger direitos dos portadores do vírus da Aids ou Pelo exposto, Voto pela constitucionalidade,
pleitear indenização por danos causados:' juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de

A substituição processual é exceção no direito Lei na 41 , de 1999, com as emendas da Comissão
processual e não tem alcance tão amplo, havendo de Finanças e Tributação, e, no mérito, pela sua
sempre certa vinculação em relação ao direito. aprovação, na forma do Substitutivo desta Relato-

Os artigos que tratam da ação civil pública e ria e pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
do inquérito civil são desnecessárias, já sendo a n° 106, de 1999, ficando prejudicado o exame dos
matéria tratada na Lei na 7.347/85, inclusive em re- demais aspectos e pela rejeição do Substitutivo da
lação aos consumidores e os aidéticos são consu- Comissão de Seguridade Social e Família pelos
midores em face das clínicas e estabelecimentos motivos acima aduzidos.
hospitalares. Sala da Comissão, 23 de novembro de 2000. -

No artigo 14 foi suprimida a correção monetária Deputado, Nelson Pellegrino, Relator.
pelo índice aplicável aos débitos fiscais, tendo em
vista a extinção da UFIR e a tendência de desindexa
ção da economia.

Também o art. 17 contém injuridicidade quando
estipula pena mais elevada para o crime culposo do
que para o doloso.

Além disso, o Código Penal já dispõe no art. 131
sobre o crime de perigo de contágio de moléstia gra
ve, da seguinte forma:

"Art. 131. Praticar, com o fim de transmi
tir a outrem moléstia grave de que está conta
minado, ato capaz de produzir o contágio:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa:'
Vemos que a pena é muito mais severa.
Também no art. 18, a recusa do profissional em

atender o doente de HIV pode configurar o crime de
omissão de socorro do art. 135 do Código Penal,
cuja pena é mais baixa. Todavia, o C.P. prevê aumen-



Art. 5° Os registros e resultados dos exames do
HIV/AIDS são confidenciais, não podendo, salvo cau
sa justa ou permissão expressa do interessado, ser,
por qualquer meio, divulgados.

Art. 6° O empregador e o fornecedor de produ
tos e serviços não podem exigir ou solicitar exame de
AIDS do candidato a emprego, do empregado ou do
consumidor, salvo hipótese de interesse de saúde pú
blica e de acordo com permissão expressa em regula
mentos do Ministério da Saúde.

§ 1° A vedação que se refere ao caput esten
de-se em que couber à administração pública em to
das as esferas.

§ 2° Além da reparação dos danos causados
e da aplicação das sanções administrativas e pe
nais cabíveis, o infrator não mais poderá receber
benefícios ou incentivos econômicos, fiscais ou
não, de administração pública direta, indireta ou
fundacional.
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Art. 2° Os hospitais da rede pública destinarão Art. 7° É totalmente proibida a veiculação publi-
certo número de leitos, conforme a sua possibilidade, citária da imagem de menores de vinte e um anos
para atendimento e tratamento de pacientes com portadores do vírus HIV e de doentes de AIDS, maio-
Aids, não podendo deixar de prestar-lhes assistência res, sem sua expressa autorização.
por falta de vaga. Art. 8° Será proibida a testagem sorológica com-

Parágrafo único. O atendimento, diagnóstico e pulsória para o HIV no sistema penitenciário, salvo
tratamento do portador e do doente do vírus HIV/Aids por motivo de interesse público.
e do doente de Aids independem de prévia filiação ao Parágrafo único. Será oferecida a oportunidade
Sistema Previdenciário, incluindo, também o forneci- de teste sorológico para o HIV em caráter voluntário e
mento de medicamentos específicos, de acordo com anônimo.
as recomendações do Ministério da Saúde, aos reco- Art. 9° Correm em segredo todos os proces-
nhecidamente pobres. sos e procedimentos, judiciais ou administrativos,

Art. 3° A confidencialidade referida no art. 1°, a em que, direta ou indiretamente, se discute maté-
critério do profissional de saúde, pode ser rompida ria relacionada ao fato de alguém ser portador do
em relação: vírus HIV/AIDS.

I - a eventuais parceiros sexuais, inclusive o Art. 10. Independentemente das sanções ad-
cônjuge; ministrativas e penais, e da reparação dos danos,

11 - aos pais de menores; patrimoniais e morais, causados, a violação de di
reito básico de portador do vírus da AIDS o infrator

111 - a outros profissionais de saúde envolvidos estará sujeito a multa civil de até R$200.000,00
diretamente com prestação de assistência ao doente

(duzentos mil reais).
em causa.

Parágrafo único. O juiz, no cálculo do valor da
Art. 4° Qualquer pessoa pode fazer, gratuita- multa, levará em conta a situação econômica do réu.

mente para os reconhecidamente pobres, em centros
Art. 11. Discriminar portador do vírus

de saúde, hospitais, entidades assemelhadas perten- HIV/AIDS, em especial no acesso ao local de tra-
centes à administração direta, indireta ou fundacio-

balho, habitação, transporte, educação ou presta-
nal, exame de verificação do HIV/AIDS, independen- ção de serviços públicos ou privados, de qualquer
temente de identificação pessoal, de forma voluntária

natureza.
e anônima. Pena - detenção, de seis meses a dois anos e

multa.
Art. 12. Violar, sem justa causa, a confidenci

alidade de registro ou resultado de exame de
AIDS.

Pena - detenção, de seis meses a dois anos de
multa.

Art. 13. Afirmar ou insinuar, em veículo de comu
nicação, sem sua autorização, ser alguém portador
do vírus HIV/AIDS.

Pena - detenção, de seis meses a dois anos e
multa.

Art. 14. Veicular, com fins publicitários, a ima
gem de portador do vírus HIV/AIDS, sem a sua ex
pressa autorização.

Pena - detenção de seis meses a dois anos e
mu~a.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2000. 
Deputado Nelson Pellegrino, Relator.



Art. 4° Qualquer pessoa pode fazer, gratuita
mente para os reconhecidamente pobres, em centros
de saúde, hospitais, entidades assemelhadas perten
centes à administração direta, indireta ou fundacio
nal, exame de verificação da HIV/AIDS, independen
temente de identificação pessoal, de forma voluntária
e anônima.

Art. 5° Os registros e resultados dos exames do
HIV/AIDS são confidenciais, não podendo, salvo cau
sa justa ou permissão expressa do interessado, ser,
por qualquer meio, divulgados.

Art. 6° O empregador e o fornecedor de produ
tos e serviços não podem exigir ou solicitar exame de
AIDS do candidato a emprego, do empregado ou do
consumidor, salvo hipótese de interesse de saúde pú
blica e de acordo com permissão expressa em regula
mentos do Ministério da Saúde.

§ 1° A vedação que se refere ao caput esten
de-se em que couber à administração pública em to
das as esferas.

§ 2° Além da reparação dos danos causados e
da aplicação das sanções administrativas e penais
cabíveis, o infrator não mais poderá receber benefíci
os ou incentivos econômicos, fiscais ou não, de admi
nistração pública direta, indireta ou fundacional.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dispõe sobre os direitos básicos
dos portadores do vírus da AIDS e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os indivíduos infectados pelo vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) e os doentes de
AIDS tem, entre outros, os seguintes direitos básicos:

I - tratamento adequado;
11 - educação e aconselhamento;

111- não ser retirados de seu ambiente social ori
ginai;

IV - não ser discriminado, na habitação, no
transporte, na educação e na prestação de serviços,
públicos ou privados, de qualquer natureza;

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei
n° 41/99 e das Emendas da Comissão de Finanças e
Tributação, com substitutivo, pela inconstitucionalidade
do de n° 106/99, apensado, e pela inconstitucionalidade
e injuridicidade do Substitutivo da Comissão de Seguri
dade Social e Família, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Nelson Pellegrino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor
Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrúbal Bentes,
Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira,
Geovan Freitas, Inaldo Leitão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Genoíno, José Roberto Ba
tochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Moroni Torgan,
Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Renato Vi
anna, Robson Tuma, Vicente Arruda, Zulaiê Co
bra, Átila Lins, Átila Lira, Bispo Wanderval, Cleo
nâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma Paes,
Gilmar Machado, Jair Bolsonaro, João Matos, Luís
Barbosa, Mauro Benevides, Nelson Marquezelli,
Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Professor Luizinho e
Wilson Santos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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11I - Parecer da Comissão V - confidencialidade das informações sobre a
sua situação.

Art. 2° Os hospitais da rede pública destinarão
certo número de leitos, conforme a sua possibilidade,
para atendimento e tratamento de pacientes com
AIDS, não podendo deixar de prestar-lhes assistência
por falta de vaga.

Parágrafo único. O atendimento, diagnóstico e
tratamento do portador e do doente do vírus
HIV/AIDS e do doente de AIDS independem de pré
via filiação ao Sistema Previdenciário, incluindo,
também o fornecimento de medicamentos específi
cos, de acordo com as recomendações do Ministé
rio da Saúde, aos reconhecidamente pobres.

Art. 3° A confidencialidade referida no art. 1°, a
critério do profissional de saúde, pode ser rompida
em relação:

I - a eventuais parceiros sexuais, inclusive o
cônjuge;

11 - aos pais de menores;

111 - a outros profissionais de saúde envolvidos
diretamente com prestação de assistência ao doente
em causa.



*Projeto inicial publicado no OCO de 11-5-99
- Projetos apensados: PL nOs 2.557/00 (publicado
no OCO de 21-3-00), 2.558/002 (publicado no OCO
de 21-3-00) e 3.796/00 (publicado no OCO de
29-11-00)

Dispõe sobre os crimes cometidos
na área de informática, suas penalidades e
dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, pela aprovação
(Relator: Dep. Marcelo Barbieri); da Comis
são de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfi
co pela aprovação deste, e dos de nOs
2.557/00, 2.558/00, 3.796/00, apensados,
com substitutivo (Relator: Dep. Nelson
Pellegrino); e da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade, técnica legislati
va, e, no mérito, pela aprovação deste,
com substitutivo, e pela rejeição dos de
nOs 2.557/00, 2.558/00 e 3.796/00, apensa
dos (Relator: Dep. Léo Alcântara)

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organi
zado, Violência e Narcotráfico; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação.)
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Art. 7° É totalmente proibida a veiculação publi- *PROJETO DE LEI N° 84-C, DE 1999
citária da imagem de menores de vinte e um anos (Do Sr. Luiz Piauhylino)
portadores do vírus HIV e de doentes de Aids, maio-
res, sem sua expressa autorização.

Art. 8° Será proibida a testagem sorológica com
pulsória para o HIV no sistema penitenciário, salvo
por motivo de interesse público.

Parágrafo único. Será oferecida a oportunidade
de teste sorológico para o HIV em caráter voluntário e
anônimo.

Art. 9° Correm em segredo todos os proces
sos e procedimentos, judiciais ou administrativos,
em que, direta ou indiretamente, se discute maté
ria relacionada ao fato de alguém ser portador do
vírus HIV/Aids.

Art. 10. Independentemente das sanções admi
nistrativas e penais, e da reparação dos danos, patrimo
niais e morais, causados, a violação de direito básico de
portador do vírus da Aids o infrator estará sujeito a muI
ta civil de até R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Parágrafo único. O juiz, no cálculo do valor da
multa, levará em conta a situação econômica do réu.

Art. 11. Discriminar portador do vírus HIV/Aids,
em especial no acesso ao local de trabalho, habita
ção, transporte, educação ou prestação de serviços
públicos ou privados, de qualquer natureza.

Pena - detenção de seis meses a dois anos e
multa.

Art. 12. Violar, sem justa causa, a confiden
cialidade de registro ou resultado de exame de
Aids.

Pena - detenção de seis meses a dois anos e
multa.

Art. 13. Afirmar ou insinuar, em veículo de co
municação' sem sua autorização, ser alguém porta
dor do vírus HIV/Aids.

Pena - detenção de seis meses a dois anos e
multa.

Art. 14. Veicular, com fins publicitários, a ima
gem de portador do vírus HIV/Aids, sem a sua expres
sa autorização.

Pena - detenção de seis meses a dois anos e
multa.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

- Pareceres das Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática e de Constituição e
Justiça e de Redação publicados no OCO de
30-5-02

Parecer da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência e Nar
cotráfico

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer reformulado

- substitutivo oferecido pelo relator

- complementação de voto

- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIOI\AL

Ofício CREDN/P- 153/02 Brasília. 24 de maio de 2002

Exmo. ·Sr.
Deputado AÉCIO NEVES
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Julgando que os Projetos de Lei abaixo consignados não
êstào na esfera de atribuições desta Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, devolvo-os a V. Exa. para análise e possível novo despacho.

'v PL 5.352/01 
- PL 5.366/01 .
- PL 5.629/01
- PL 5.675/01
- PL 5.727/01

-- PL 5.395/01
PL 4.614-A/0l

-- PL 4.452-A/Ol
.- PL 5.237/01

. J, PL 2.690/00rPL 5.758/01
- PL 5.570/01(PL

5.897/0 l,PL 5.968/01
-PL 5.352/0 I

- PL 6.410/02

- PL 89-A/99 
PL 1.498/99

- PL 705-A/99
PL 2.754/00 (PL 4.536/0 I)

- PL 84/99'(PL 2.557/00. PL 2.558/00. PL 3.796/00)
. PL 3.791/00 IPL 3.914/00)
- PL 4.004/01

PL 3.732/00
PL 1.820/99
PL 2.143/99 (PL 1.79'P.lf'o'
PL 3.291/00

,- PL 2.306/00
-. PL 5.OI 1. ,.,.

Atenciosamente,

L"-- \--~ 1GL~I
Deputado ALDO REpELO

Presidente
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Ret. Ofício CREDNIP - 153/02
Defiro. Substitua-se a Cornissao de Relações Exteriores e de Defesa Nacional pela
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Violência e
Narcotráfico, no despacho de distribuição aposto ás seguintes Proposições: PLs nOs
84/99, 89/99. 705/99, 1498/99, 1620/99. 2143/99. 2306/00. 2754/00. 3291/00. 3732/00.
3791/00. 4004/01. 4452/01. 4614/01. 5011/01. 5237/01. 5352/01. 5395/01. 5570/01.
5629/01.5727101.5758/01 e 6410/02.
Indefiro quanto aos PLs nOs 5366/01 e 5675/01. por tratarem de assunto referente ao
campo temático da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (art. 32. XI.
"g" do RICO). Oficie-se e. após, publique-se.
Ern:olSI 010/02

fi~~ÉCIO NEVES
Presidente

I - Relatório

O projeto em apreço trata da proteção às ativi
dades na área de informática. prevendo princípios
que regulam a prestação de serviço por redes de
computadores, disciplinando o uso de informações
disponíveis em computadores ou redes de computa
dores e tipificando os crimes de informática.

Entre essas condutas ilícitas encontram-se o
dano a dado ou programa de computador; o aces
so indevido ou não autorizado; a alteração de se
nha ou mecanismo de acesso a programa de com
putador; a obtenção indevida ou não autorizada de
dado ou instrução de computador; a violação de
segredo armazenado em computador, meio mag
nético' de natureza magnética, óptica ou similar; a
criação, desenvolvimento ou inserção em compu
tador de dados ou programa de computador com
fins nocivos e a veiculação de pornografia por meio
de rede de computadores.

Na justificação, argumenta-se com a falta de le
gislação que regule as transações e atividades reali
zadas por meio de computadores, com a devida res
ponsabilidade dos agentes envolvidos. Isto tem per
mitido a prática de diversos crimes pela internet, com
a impunidade dos criminosos.

Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, o projeto recebeu parecer pela
aprovação.

Por tratarem de matéria semelhante, encon
tram-se apensados os seguintes projetos de lei:

- PL n° 2.557/2000, que acrescenta o art. 325-A
ao Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969,
Código Penal Militar, crime de violação de banco de
dados eletrônico, e dá outras providências.

- PL n° 2.558/2000, que acrescenta o art. 151-A
ao Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940,

Código Penal, crime de violação de banco de dados
eletrônico, e dá outras providências.

- PL n° 3.796/2000, que acrescenta capítulo do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, tipificando condutas na área de infor
mática.

Vêm os projetos a esta Comissão para o pare
cer de mérito.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Os Projetos nOs 84/99, 2.557/00, 2.558/00 e
3.796/00, são oportunos, neste momento em que vemos
proliferarem diversas condutas criminosas pela intemet.

Pela falta de uma legislação adequada, os
agentes desses delitos têm ficado impunes, pela falta
de tipificação legal. Ocorre que, no âmbito penal, não
pode haver crime nem pena sem prévia cominação
legal. Assim, não sendo a conduta descrita em lei,
não tem como punir esses criminosos.

Com isto, a sociedade resta desamparada, em
face desse avanço do crime, praticado sob o manto
protetor das inovações tecnológicas ainda não con
templadas em lei.

Cabe ao legislador estar atento a essas modifica
ções dos fatos sociais, adequando a lei às novas neces
sidades impostas pelo desenvolvimento da humanida
de. Sem dúvida, a internet está a merecer urgente aten
ção deste Poder Legislativo, no sentido de regular o seu
uso e tipificar comportamentos lesivos aos direitos de
outrem perpetrados com o uso desse instrumento.

Os projetos são assim benéficos, ao preenche
rem essa lacuna do ordenamento jurídico vigente.

Desse modo, votamos pela aprovação dos Pro
jetos de Lei nOs 84/99,2.557/00,2.558/00 e 3.796/00.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2002. 
Deputado Nelson Pelegrino, Relator.
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PARECER REFORMULADO 11- Voto do Relator

I - Relatório

O projeto em apreço trata da proteção às ativi
dades na área de informática, prevendo princípios
que regulam a prestação de serviço por redes de
computadores, disciplinando o uso de informações
disponíveis em computadores ou redes de computa
dores e tipificando os crimes de informática.

Entre essas condutas ilícitas encontram-se o
dano a dado ou programa de computador; o acesso in
devido ou não autorizado; a alteração de senha ou me
canismo de acesso a programa de computador; a ob
tenção indevida ou não autorizada de dado ou instru
ção de computador; a violação de segredo armazena
do em computador, meio magnético, de natureza mag
nética, óptica ou similar; a criação, desenvolvimento ou
inserção em computador de dados ou programa de
computador com fins nocivos e a veiculação de porno
grafia por meio de rede de computadores.

Na justificação, argumenta-se com a falta de le
gislação que regule as transações e atividades reali
zadas por meio de computadores, com a devida res
ponsabilidade dos agentes envolvidos. Isto tem per
mitido a prática de diversos crimes pela internet, com
a impunidade dos criminosos.

Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, o projeto recebeu parecer pela
aprovação.

Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, foi aprovado na forma de Subst~utivo apresentado.

Por tratarem de matéria semelhante, encon
tram-se apensados os seguintes projetos de lei:

- PL n° 2.557/2000, que acrescenta o art. 325-A
ao Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969, Có
digo Penal Militar, crime de violação de banco de dados
eletrônico, e dá outras providências. Aprovado pela Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, foi
aprovado na forma de Substitutivo apresentado.

- PL n° 2.558/2000, que acrescenta o art. 151-A
ao Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
Código Penal, crime de violação de banco de dados
eletrônico, e dá outras providências. Aprovado pela
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
foi aprovado na forma de Substitutivo apresentado.

- PL n° 3.796/2000, que acrescenta capítulo do
Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có
digo Penal, tipificando condutas na área de informática.

Vêm os projetos a esta Comissão para o pare
cer de mérito.

É o Relatório.

Os Projetos nOs 84/99, 2.557/00, 2.558/00 e
3.796/00, bem como o Substitutivo da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, são oportu
nos, neste momento em que vemos proliferarem di
versas condutas criminosas pela internet.

Pela falta de uma legislação adequada, os
agentes desses delitos têm ficado impunes, pela falta
de tipifiçação legal. Ocorre que, no âmbito penal, não
pode haver crime nem pena sem prévia cominação
legal. Assim, não sendo a conduta descrita em lei,
não como punir esses criminosos.

Com isto, a sociedade resta desamparada, em
face desse avanço do crime, praticado sob o manto
protetor das inovações tecnológicas ainda não con
templadas em lei.

Cabe ao legislador estar atento a essas modifi
cações dos fatos sociais, adequando a lei às novas
necessidades impostas pelo desenvolvimento da
humanidade. Sem dúvida, a internet está a merecer
urgente atenção deste Poder Legislativo, no sentido
de regular o seu uso e tipificar comportamentos lesi
vos aos direitos de outrem perpetrados com o uso
desse instrumento.

Os Projetos são assim benéficos, ao preen
cherem essa lacuna do ordenamento jurídico vigen
te.

Entendemos, todavia, que os projetos po
dem ser aperfeiçoados na sua redação e siste
matização.

Estamos propondo, desse modo, um Substitu
tivo, que contempla os mesmos objetivos dos proje
tos analisados e atualiza a legislação no que con
cerne às novas condutas delituosas, praticadas com
o uso das recentes tecnologias.

Entretanto, em vez de lei esparsa, estamos in
serindo essas transformações no Código Penal e na
Lei n° 9.296, de 1996.

Assim esperamos contribuir com o aprimora
mento do sistema normativo, ao mesmo tempo em
que resguardamos o espírito das proposições apre
sentadas e aqui analisadas.

Desse modo, votamos pela aprovação dos Pro
jetos de Lei nOs 84/99,2.557/00,2.558/00 e 3.796/00,
na forma do Substitutivo apresentado em anexo.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2002. 
Deputado Nelson Pelegrino, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Meio eletrônico e sistema informa-
N° 84, DE 1999 tizado

Altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 Art. 154-C. Para os efeitos penais,
de dezembro de 1940 - Código Penal e a considera-se:
Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996. I - meio eletrônico: o computador, o pro-

Autor: Deputado Luiz Piauhylino cessador de dados, o disquete, o CD-ROM ou
Relator: Deputado Nelson Pelegrino qualquer outro meio capaz de armazenar ou

transmitir dados magnética, óptica ou eletroni-
O Congresso Nacional decreta: camente.
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre os crimes de infor- 11 - sistema informatizado: a rede de

mática, e dá outras providências. computadores, a base de dados, o progra-
Art. 2° O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezem- ma de computador ou qualquer outro siste-

bro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acresci- ma capaz de armazenar ou transmitir dados
do da seguinte Seção V do Capítulo VI do Título I: eletronicamente."

SEÇÃO V
Dos crimes contra a inviolabilidade

dos sistemas informatizados

Acesso indevido a meio eletrônico

Art. 154-A. Acessar, indevidamente ou sem au
torização' meio eletrônico ou sistema informatizado:

Pena - detenção, de três meses a um
ano, e muna.

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem
fornece a terceiro meio indevido ou não au
torizado de acesso a meio eletrônico ou sis
tema informatizado.

§ 2° Somente se procede mediante re
presentação, salvo se o crime é cometido
contra a União, Estado, Município, empresa
concessionária de serviços públicos ou soci
edade de economia mista.

Manipulação indevida de infonnação
eletrônica

Art. 154-8. Manter ou fornecer, indevidamen
te ou sem autorização, dado ou informação pre
sente em ou obtida de meio eletrônico ou sistema
informatizado:

Pena - detenção, de seis meses a um
ano, e multa.

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem
transporta, indevidamente ou sem autorização
presente em ou obtida de meio eletrônico ou
sistema informatizado por meio de ou para
qualquer outro meio, eletrônico ou não."

§ 2° Somente se procede mediante re
presentação, salvo se o crime é cometido
contra a União, Estado, Município, empresa
concessionária de serviços públicos ou soci
edade de economia mista.

Art. 3° O art. 163 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigo
rar com as seguintes anerações, renumerando-se o
Parágrafo único para § 1°:

"Art. 163 .

Dano eletrônico
§ 2° Equipara-se à coisa:
I - o dado, a informação ou a base de

dados presente em meio eletrônico ou siste
ma informatizado;

II - a senha ou qualquer meio de iden
tificação que permita o acesso a meio ele
trônico ou sistema informatizado.

Difusão de vírus eletrônico

§ 3° Nas mesmas penas do § 1° incorre
quem cria, insere ou difunde dado ou informa
ção em meio eletrônico ou sistema informati
zado, indevidamente ou sem autorização, com
a finalidade de destruí-lo, inutilizá-lo, modifi
cá-lo ou dificultar-lhe o funcionamento."

Art. 4° O art. 167 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigo
rar com as seguintes alterações:

"Art. 167. Nos casos do art. 163, do n.
IV do seu § 3° quando o dado ou informa
ção não tiver potencial de propagação ou
alastramento, e do art. 164, somente se pro
cede mediante queixa." (NR)

Art. 5° O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acresci
do do seguinte artigo:

"Pornografia infantil
Art. 218-A. Fotografar, publicar ou di

vulgar, por qualquer meio, cena de sexo ex-
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"Art. 2° .

§ 1° O disposto no inciso 111 do caput
não se aplica quando se tratar de intercepta
ção do fluxo de comunicações em sistema
de informática ou telemática.

envolvendo criança Art. 9° A Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996
passa a vigorar acrescido do § 2°, renumerando-se
o parágrafo único do art. 2° para § 1°:

plícito ou pornográfica
ou adolescente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos,
e multa.

§ 1° As penas são aumentadas de me
tade até 2/3 (dois terços) se o crime é co
metido por meio de rede de computadores
ou outro meio de alta propagação.

§ 2° A ação penal é pública incondicio
nada."

Art. 6° Os arts. 265 e 266, ambos do Decreto-Lei
nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Atentado contra a segurança de
serviço de utilidade pública

Art. 265. Atentar contra a segurança ou
o funcionamento de serviço de água, luz, for
ça, calor ou telecomunicação, ou qualquer ou
tro de utilidade pública: (NR)

Interrupção ou perturbação de servi
ço telegráfico ou telefônico

Art. 266. Interromper ou perturbar ser
viço telegráfico, radiotelegráfico, telefônico
ou de telecomunicação, impedir ou dificul
tar-lhe o restabelecimento: (NR)

Art. 7° O art. 298 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigo
rar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 298 .

Falsificação de cartão de crédito
Parágrafo único. Equipara-se a docu-

mento particular o cartão de crédito ou débito"

Art. 8° O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acres
cido do seguinte artigo:

"Falsificação de telefone celular ou
meio de acesso a sistema eletrônico

Art. 298-A. Criar ou copiar, indevida
mente ou sem autorização, ou falsificar có
digo, seqüência alfanumérica, cartão inteli
gente, transmissor ou receptor de radiofre
qüência ou de telefonia celular ou qualquer
instrumento que permita o acesso a meio
eletrônico ou sistema informatizado:

Pena - reclusão de um a cinco anos, e
multa."

Art. 10. Fica revogado o art. 241 da Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2002. 
Deputado Nelson Pelegrino, Relator

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Altero o art. 154-8 e o § 1°, a serem incluídos no
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, citado no art. 2° do Substitutivo, que
passam a ter a seguinte redação:

"Art. 154-8. Manter ou fornecer, indevi
damente ou sem autorização, dado ou infor
mação obtida em meio eletrônico ou siste
ma informatizado:

Pena - detenção, de seis meses a um
ano, e multa.

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem
transporta, por qualquer meio, indevidamente
ou sem autorização, dado ou informação obtida
em meio eletrônico ou sistema informatizado."

É necessário também alterar o Substitutivo
apresentado para que o caput do art. 167 do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal, citado no art. 4° do Substitutivo, passe a
ter a seguinte redação:

"Art. 167. Nos casos do art. 163, § 1°,
inciso IV, quando o dado ou informação não
tiver potencial de propagação ou alastra
mento, e do art. 164, somente se procede
mediante queixa." (NR).

No art. 9° do Substitutivo apresentado, que alte
ra a Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996, faço modifi
cações no texto, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 9° o art. 20 da Lei nO 9.296, de 24
de julho de 1996, passa a vigorar acrescido
do § 2°, renumerand0-se o parágrafo único
para § 1°."



I - meio eletrônico: o computador, o pro
cessador de dados, o disquete, o CD-ROM
ou qualquer outro meio capaz de armazenar
ou transm~ir dadas magnética, ópticas ou ele
tronicamente.

11 - sistema informatizado: a rede de
computadores, a base de dados, o progra
ma de computador ou qualquer outro siste
ma capaz de armazenar ou transmitir dados
eletronicamente."

Art. 3° O art. 163 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigo
rar com as seguintes alterações, renumerando-se o
Parágrafo único para § 1°:

"Art. 163 ..

Dano eletrônico
§ 2° Equipara-se à coisa:

SEÇÃO V
Dos crimes contra a inviolabilidade

dos sistemas informatizados

Acesso indevido a meio eletrônico
Art. 154-A. Acessar, indevidamente ou

sem autorização, meio eletrônico ou sistema
informatizado:

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO
PROJETO DE LEI N° 84-B, DE 1999

(Apensos PLST nOs 2.557/00,2.555/00 e 3.796/00)

Altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal e a
Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei dispõe sobre os crimes de infor

mática, e dá outras providências.
Art. 2° O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezem

bro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acresci
do da seguinte Seção V do Capitulo VI do Título I:
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Acolho ainda a sugestão apresentada pelo Depu- Pena - detenção, de três meses a um
tado Cabo Júlio, em que acrescenta o art. 10 ao Substi- ano, e multa.
tutivo apresentado, renumerando-se os demais artigos: § 1° Nas mesmas penas incorre quem

"Art. 10. Os crimes previstos nesta lei fornece a terceiro meio indevido ou não au-
quando praticados nas condições do inciso torizado de acesso a meio eletrônico ou sis-
11, art. 9°, do Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de tema informatizado.
outubro de 1969 - Código Penal Militar, se- § 2° Somente se procede mediante re-
rão de competência da Justiça Militar." presentação, salvo se o crime é cometido

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. _ contra a União, Estado, Município, empresa
Deputado Nelson Pellegrino, Relator. concessionária de serviços públicos ou soci

edade de economia mista.

11I- Parecer da Comissão Manipulação indevida de informa-

A Comissão de Segurança Pública e Combate ção eletrônica
ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, em Art. 154-8. Manter ou fornecer, indevi-
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprova- damente ou sem autorização, dado ou infor-
ção do Projeto de Lei n° 84-B/99 e dos de nOs mação obtida em meio eletrônico ou siste-
2.557/00, 2.558/00 e 3.796/00, apensados, com ma informatizado:
substitutivo, nos termos do parecer reformulado do Pena - detenção, de seis meses a um
Relator, Deputado Nelson Pellegrino, que apresentou ano, e multa.
complementação de voto. § 1° Nas mesmas penas incorre quem

Estiveram presentes os Senhores Deputados: transporta, por qualquer meio, indevidamen-
Ronaldo Vasconcellos (Presidente), Cabo Júlio, te ou sem autorização, dado ou informação

Edir Oliveira, Elcione Barbalho, José Roberto Bato- obtida em meio eletrônico ou sistema infor-
chio, Maria do Carmo Lara, Moroni Torgan, Nelson matizado.
Pellegrino, Rubens Bueno, Vicente Arruda, Wander- § 2° Somente se procede mediante re-
ley Martins, membros titulares; Arnaldo Faria de Sá, presentação, salvo se o crime é cometido
Luisinho, Luiz Ribeiro e Marcos Rolim, membros su _ contra a União, Estado, Município, empresa
plentes. concessionária de serviços públicos ou soci

edade de economia mista.
Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. -

Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente. Meio eletrônico e sistema informa-
tizado

Art. 154-C. Para os efeitos penais,
considera-se:

______________'••_0•• _
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I - o dado, a informação ou a base de Interrupção ou perturbação de ser-
dados presente em meio eletrônico ou siste- viço telegráfico ou telefônico
ma informatizado; Art. 266. Interromper ou perturbar ser-

11- a senha ou qualquer meio de iden- viço telegráfico, radiotelegráfico, telefônico
tificação que permita o acesso a meio ele- ou de telecomunicação, impedir ou dificul-
trônico ou sistema informatizado. tar-Ihe o restabelecimento: (NR)

Difusão de vírus eletrônico

§ 3° Nas mesmas penas do § 1° incor
re quem cria, insere ou difunde dado ou in
formação em meio eletrônico ou sistema in
formatizado' indevidamente ou sem autori
zação, com a finalidade de destruí-lo, inutili
zá-lo, modificá-lo ou dificultar-lhe o funcio
namento."

Art. 4° O art. 167 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigo
rar com as seguintes alterações:

"Art. 167. Nos casos do art. 163, § 1°,
inciso IV , quando o dado ou informação
não tiver potencial de propagação ou alas
tramento, e do art. 164, somente se procede
mediante queixa." (NR)

Art. 5° O Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acresci
do do seguinte artigo:

"Pornografia infantil
Art. 218-A. Fotografar, publicar ou di

vulgar, por qualquer meio, cena de sexo ex
plícito ou pornográfica envolvendo criança
ou adolescente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos,
e multa.

§ 1° As penas são aumentadas de me
tade até 2/3 (dois terços) se o crime é co
metido por meio de rede de computadores
ou outro meio de alta propagação.

§ 2° A ação penal é pública incondicio
nada."

Art. 6° Os arts. 265 e 266, ambos do Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Atentado contra a segurança de
serviço de utilidade pública

Art. 265. Atentar contra a segurança
ou o funcionamento de serviço de água, luz,
força, calor ou telecomunicação, ou qual
quer outro de utilidade pública: (NR)

Art. 7° o art. 298 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigo
rar acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 298 .

Falsificação de cartão de crédito
Parágrafo único. Equipara-se a docu-

mento particular o cartão de crédito ou débito"

Art. 8° O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acres
cido do seguinte artigo:

"Falsificação de telefone celular ou
meio de acesso a sistema eletrônico

Art. 298-A. Criar ou copiar, indevida
mente ou sem autorização, ou falsificar có
digo, seqüência alfanumérica, cartão inteli
gente, transmissor ou receptor de radiofre
qüência ou de telefonia celular ou qualquer
instrumento que permita o acesso a meio
eletrônico ou sistema informatizado:

Pena - reclusão, de um a cinco anos,
e multa."

Art. 9° O art. 2° da Lei n° 9.296, de 24 de julho
de 1996, passa a vigorar acrescido do § 2°, renume
rando-se o parágrafo único para § 1°:

"Art. 2° .
§ 1° .
§ 2° O disposto no inciso 111 do caput

não se aplica quando se tratar de intercep
tação do fluxo de comunicações em sistema
de informática ou telemática.

Art. 10. Os crimes previstos nesta lei quando
praticados nas condições do inciso 11, art. 9°, do De
creto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Códi
go Penal Militar, serão de competência da Justiça
Militar.

Art. 11. Fica revogado o art. 241 da Lei n° 8.069,
de 13 de julho de 1990.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente.
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*PROJETO DE LEI N° 469-C, DE 1999 precoce desaparecimento de peças de reposição
(Do Sr. Inocêncio Oliveira) para os modelos cuja fabricação é descontinuada.

Dispõe sobre a manutenção no mer- A proposição foi distribuída, inicialmente, à Co-
cado dos modelos de veículos fabrica- missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
dos no País; tendo pareceres: da Comis- Minorias, sendo ali relatada pelo ínclito Deputado
são de Defesa do Consumidor, Meio Expedito Júnior, que a aprovou mediante o acréscimo
Ambiente e Minorias, pela aprovação de duas emendas. A primeira reduziu pela metade o
com emendas (relator: DEP. EXPEDITO prazo obrigatório de fabricação previsto no caput do
JÚNIOR); da Comissão de Viação e art. 1°, e a segunda criou neste artigo um parágrafo
Transportes, pela aprovação deste e da único obrigando a manutenção da produção de peças
emenda de n° 2 apresentada na Comis- de reposição pelo prazo mínimo de cinco anos conta-
são de Defesa do Consumidor, Meio dos da descontinuação da produção do veículo.
Ambiente e Minorias, com substitutivo, e Em seguida, o projeto foi encaminhado à Co-
pela rejeição da emenda de n° 1 (relator: missão de Viação e Transportes, cabendo a relato-
DEP. NEUTON LIMA) e da Comissão de ria ao ilustre Deputado Neuton Lima. Decidiu o mes-
Economia, Indústria, Comércio e Turis- mo pela aprovação do projeto de lei com a emenda
mo, pela aprovação deste, e da emenda n° 2 do Colegiado antecedente, mas na forma de
nO 2 apresentada na Comissão de Defesa substitutivo que objetivou estender a obrigatorieda-
do Consumidor, Meio Ambiente e Minori- de da oferta de peças de reposição aos veículos im-
as, na forma do Substitutivo aprovado na portados.
Comissão de Viação e Transportes (rela- No mesmo substitutivo, optou o nobre Deputado
tor: DEP. RUBEM MEDINA). Relator pela possibilidade de oferta de peças de repo-

(Às Comissões de Defesa do Consu- sição não idênticas às originais, desde que sucedâ-
midor, Meio Ambiente e Minorias, de Viação neas perfeitas das mesmas, criando, todavia, algu-
e Transportes, de Economia, Indústria, Co- mas limitações a tal prática quando se tratar de peças
mércio e Turismo; e de Constituição e Justi- que interfiram no aspecto externo do veículo. Aprovei-
ça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11.) tou ainda para recomendar a aplicação, aos infrato

res, das sanções previstas no Código de Defesa do
* Projeto inicial publicado no OCO de 31/03/99 Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).
- Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Distribuída a matéria a este Colegiado, cou-
~;)~2/~~biente e Minorias publicado no OCO de be-nos a honra de relatá-lo, o que passamos a fazer,

enfatizando que, no prazo regimental, não foram
- Parecer da Comissão de Viação e Transportes pu-
blicado no OCO de 23/04/02 apresentadas emendas à proposição.

É o relatório.
Parecer da Comissão de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Submete-se ao exame desta Comissão o proje
to de lei epigrafado, que objetiva obrigar as montado
ras de veículos nacionais a manter no mercado, pelo
prazo mínimo de dez anos, os modelos de veículos
em fabricação.

Argumenta o autor, nobre Deputado Inocêncio
Oliveira, que a medida objetiva proteger os consumi
dores, tanto no que se refere à depreciação do investi
mento efetuado, quanto no que tange à segurança
dos veículos, ameaçada, no seu entendimento, pelo

11 - Voto do Relator

Acreditamos que a análise efetuada pela douta
Comissão de Viação e Transportes merece nossa
acolhida. Com efeito, a par de tratar a matéria de for
ma pragmática e objetiva, aquele Colegiado elaborou
substitutivo mais abrangente, já que estendeu as dis
posições aos veículos importados, e ainda estabele
ceu sanções aos faltosos, ato indispensável numa
norma imperativa.

Com efeito, a fixação de prazo para a fabricação
de um veículo contraria as leis do mercado, já que a
evolução tecnológica muitas vezes "aposenta" um
modelo em pouco tempo. Há casos, outrossim, em
que um veículo se revela um fracasso mercadológico
ou técnico, o que obriga o fabricante - por imposição
do próprio mercado - a retirá-lo de fabricação. Nestes
casos, aqueles que adquiriram tal veículo poderiam



SUMÁRIO

Dispõe sobre a criação do Programa
de Microdestilarias de Álcool - PROMICRO,
e dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Agricultura e Política Rural
pela aprovação (relator: DEP. ROBERTO
BALESTRA); da Comissão de Finanças e
Tributação pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou
das despesas públicas, não cabendo pro
nunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação (relator: DEP. ENI VOLTOLlNI);
e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, com emen
da (relator: DEP. JAIME MARTINS).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Finanças e Tributação (Merito e
Artigo 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

*Projeto inicial publicado no OCO de 30/06/1999
- Parecer da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral publicado no OCO de 15/06/2001
- Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
publicado no OCO de 18/09/2001

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de lei apresentado no inicio
da presente Legislatura, que visa criar o Programa de
Microdestilarias de Álcool- PROMICRO, e dá outras
providências.

O Projeto foi distribuído inicialmente à CAPR 
Comissão de Agricultura e Política Rural, onde foi
aprovado nos termos do Parecer do Relator, nobre
Deputado ROBERTO BALESTRA.

A seguir a proposição foi submetida ao crivo da
CFT - Comissão de Finanças e Tributação, onde conclu
iu-se pela não implicação da matéria com aumento ou di
minuição da receita ou despesa públicas, e incabível pro
nunciamento quanto à adequação financeira/orçamentá-
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sentir-se lesados: caber-lhes-ia, contudo, o direito de *PROJETO DE LEI N° 868-C, DE 1999
acionar o Código de Defesa do Consumidor, se víti- (Do Sr. Gilberto Kassab)
mas de propaganda enganosa. Igualmente, o próprio
fabricante, zeloso da fidelidade de seus clientes, po
deria propor alguma espécie de compensação àque
les que adquiriram o impopular veículo.

Todas a soluções, pois, devem ater-se às nor
mas de defesa do consumidor e aos ditames das rela
ções de consumo. A obrigatoriedade proposta teria o
condão de levar fabricantes a burlas como a de reter
componentes em estoque e, ano a ano, '1abricar"
umas tantas unidades do veículo, apenas para aten
dimento à lei.

O mesmo, todavia, não se pode dizer em rela
ção à obrigatoriedade de oferta de peças de reposi
ção. Esta é uma efetiva obrigação do fabricante ou im
portador, já que é direito do consumidor manter o veí
culo em perfeitas condições estéticas e operacionais
pelo prazo que lhe aprouver - desde que razoável - ,
o que só será possível mediante a disponibilidade de
peças originais de reposição.

Assim sendo, o substitutivo da Comissão de Via
ção e Transportes nos parece o mais viável do ponto
de vista econômico, que é o que nos cabe analisar.

Face ao exposto, votamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei n° 469, de 1999 e da emenda n° 2 a ele apre
sentada na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, na forma do substitutivo aprovado
pela douta Comissão de Viação e Transportes.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2002.
Deputado Rubem Medina, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei nO 469/1999, e a
emenda nO 2 a ele apresentada na Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, na for
ma do Substitutivo aprovado na Comissão de Viação
e Transportes, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Rubem Medina.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Paulo Octávio 
Vice-Presidente, Adolfo Marinho, Delfim Netto, Emer
son Kapaz, Eni Voltolini, Enio Bacci, Marcos Cintra,
Maria Abadia, Múcio Sá, Paulo Kobayashi, Antônio do
Valle, Augusto Nardes, Francisco Garcia, Léo Alcân
tara e Lidia Quinan.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.



EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o caput do art. 2° do Proje
to, passando o seu "Parágrafo único" a consti
tuir o "Art. 2"" do mesmo.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 949-8, DE 1999
(Do Sr. Júlio Redecker)

Dispõe sobre isenção de impostos na
importação de bens de capital e insumos
industriais por empresas exportadoras;
tendo pareceres: da Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo pela
aprovação com substitutivo (Relator: Depu
tado Emerson Kapaz); e da Comissão de
Finanças e Tributação pela incompatibilida
de e inadequação financeira e orçamentária
deste e do substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria, Comércio e Turismo
(Relatora: Deputada Veda Crusius).

(Às Comissões de Economia, Indús
tria, Comércio e Turismo; de Finanças e Tri
butação (Mérito); e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - artigo 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no OCO de 30-6-99
- Parecer da CFT publicado no OCO de 4-12-02

11 - Voto do Relator

EMENDA DO RELATOR

Suprima-se o caput do art. 2° do Pro
jeto, passando o seu "Parágrafo único" a
constituir o "Art. 2°" do mesmo.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. - Deputado
Jaime Martins, Presidente.

EMENDA DO RELATOR

Suprima-se o caput do art. 2° do Pro
jeto, passando o seu "Parágrafo único" a
constituir o "Art. 2°" do mesmo.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

A iniciativa da presente proposição é válida,
pois compete privativamente à União legislar sobre
energia (art. 22, IV, da CF), além de estabelecer nor
mas gerais sobre produção (cf. o art. 24, Ve § 1° da
Lei Maior).

O caput do art. 2° do Projeto é entretanto clara
mente inconstitucional. O BNDES - Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social é Empresa
Pública vinculada ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e só lei de iniciativa privativa do
Presidente da República pode dispor sobre matéria
orçamentária em nosso Direito (art. 61, § 1°,11, "b", da
CF). Oferecemos neste sentido a emenda em anexo
suprimindo tal comando.

No mais, o Projeto não afronta a Constituição
nem a ordem jurídica, sendo boa a técnica legislativa
empregada.

Assim, em razão dos argumentos expostos, vo
tamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, com a redação dada pela emenda
anexa, do PL n° 868/99.

É o voto.
Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. - Deputado

Jaime Martins, Relator.
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ria. No mérito, o Projeto foi aprovado nos termos do Pare- unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
cer do Relator, ilustre Deputado ENI VOLTOUNI. e técnica legislativa, com emenda do Projeto de Lei nO

Agora a proposição encontra-se nesta douta 868-B/1999, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Re- tado Jaime Martins.
dação, onde aguarda Parecer acerca de sua constitu- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
cionalidad~, juridicidad~ e téc~ic~. legislativ~, ~ no Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, IgorAveli-
prazo previsto para o regime ordmano de tramltaçao. no e Léo Alcântara - Vice-Presidentes Alceu Collares

É o relatório. Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre 'Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José
Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes
Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Re
gis Cavalcante, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Átila
Lins, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fon
seca, Dilceu Sperafico, Gilmar Machado, Lincoln Porte
la, Mauro Benevides, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biol
chi, Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente
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SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

1- Relatório

O Projeto de Lei n° 949, de 1999, estabelece a
isenção do Imposto sobre Importação - 11 - e do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -inci
dentes na importação de bens de capital, bens inter
mediários e matérias primas em benefício de empre
sas industriais tendo como limite o valor equivalente a
10% do aumento das exportações obtido em relação
ao ano anterior. O aproveitamento da isenção prevista
condiciona-se à utilização dos bens e produtos impor
tados exclusivamente pelo beneficiário para sua pró
pria produção industrial. Cabe ao Poder Executivo re
gulamentar o dispositivo legal, podendo: a) definir o
conceito de produto manufaturado; b) definir e limitar
setores ou produtos beneficiados; c) estender os be
nefícios, quando a exportação for realizada por em
presa não industrial, d) fixar prazos e condições para
aproveitamento do benefício; e) fixar limites de valor e
de quantidade para importação de produtos intermediá
rios e matérias primas; f) estender os benefícios a enti
dades exportadoras de produtos não manufaturados.

Define a Proposição, ainda, que as aquisições no
mercado interno de produtos manufaturados de fabri
cação nacional por órgãos e entidades governamenta
is também podem gozar dos benefícios tributários de
exportação normal quando remetidos ao exterior para
equipamento de agências e representações estrangei
ras ou para utilização em atividades de promoção.

O benefício deverá vigorar até 31 de dezembro
de 2005, iniciando a vigência em 1° de janeiro de
2000.

Enviado o projeto de lei à Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, foi o mesmo aprovado na
forma do Substitutivo. Este, por seu turno, manteve
em linhas gerais as disposições da proposta inicial.
Ampliou, contudo, a abrangência dos benefícios fis
cais para alcançar também a isenção das compras no
mercado interno do IPI não apenas as decorrentes de
importação.

O Projeto foi encaminhado à Comissão de Fi
nanças e Tributação, não tendo sido apostas emen
das no prazo regimental.

É o relatório.

Parecer da Comissão
Comércio e Turismo

de Economia, Indústria, 11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI., arts. 32, IX, h e 53, 11) e de Norma
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que
'~stabelece procedimentos para o exame de compati
bilidade ou adequação orçamentária e financeira",
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996:'

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003 (Lei
n° 10.524, de 25 de julho de 2002) em seu artigo 84
condiciona a aprovação de lei de natureza tributária
ao cumprimento do art. 14 da Lei de Responsabilida
de Fiscal:

"Art. 84. O projeto de lei ou medida pro
visória que conceda ou amplie incentivo ou be
nefício de natureza tributária só será aprova
da ou editada se atendidas as exigências do
art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 2000."

A Lei de Responsabilidade Fiscal, por seu turno,
em seu art. 14 (Lei Complementar n° 101, de 4-5-00),
determina que:

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orcamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resuhados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina-
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11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O projeto de lei n° 1.404, de 1999, pretende de
duzir do Imposto de Renda as despesas com custeio
de viagens de estudantes em programas de intercâm
bio cultural.

Inicialmente o Projeto foi enviado à Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, onde foi aprovado
nos termos do Substitutivo apresentado.

Encaminhado a esta Comissão de Finanças e
Tributação, onde não foram apresentadas emendas
ao projeto no prazo regimental.

É o relatório.

*PROJETO DE LEI W 1.404-B, DE 1999
(Da Sra. Nair Xavier Lobo)

Dispõe sobre incentivo fiscal a via
gens de intercâmbio cultural; tendo pare
ceres: da Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto pela aprovação deste, com
substitutivo, e das emendas apresenta
das na Comissão (relatora: DEP. MARISA
SERRANO); e da Comissão de Finanças
e Tributação pela incompatibilidade e
inadequação financeira e orçamentária
deste e do substitutivo da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto (relator:
DEP. JORGE KHOURV).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Finanças e Tributação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) Art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no OCO 24/09/1999
- Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto publicado no OCO de 23/05/2000
Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMÁRIO

da de tributos ou contribuições, e outros be- Fortes, Milton Monti, Mussa Demes, Pauderney Aveli-
nefícios que correspondam a tratamento di- no, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Ricardo Berzoini,
ferenciado. Sampaio Dória, Adolfo Marinho, André de Paula, Ju-

......... quinha, Luiz Carlos Hauly e Marcos Cintra.
Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.

Deputado Benito Gama, Presidente.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nO 949-A/99 e do Substitutivo da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, nos ter
mos do parecer da Relatora, Deputada Veda Crusius.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, José Pimentel 

Vice-Presidente, Carlito Merss, Chico Sardelli, Custó
dio Mattos, Divaldo Suruagy, Edinho Bez, Eraldo Ti
noco, Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Co
ruja, Fetter Júnior, João Eduardo Dado, João Men
des, José Carlos Fonseca Jr., José Militão, Márcio

Da análise da proposição em tela e do seu
Substitutivo aprovado pela Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, verifica-se a concessão de be
nefícios tributários geradores de renúncia de rece~a

federal, relativos ao Imposto sobre a Importação e
ao Imposto sobre Produtos Industrializados, situa
ção que submete a Proposição às exigências conti
das no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
resumidamente indicadas: estimativa da renúncia de
receita para o exercício vigente e os dois subse
qüentes, apresentação das medidas de compensa
ção ou comprovação de que a renúncia já está com
putada na lei orçamentária e não afetará as metas
fiscais.

Embora constate-se tal evidência, a Proposição
não está acompanhada dos referidos requisitos legais,
razão pela qual entendemos que tanto a Proposição
quanto o Substitutivo não podem ser considerados
adequados e compatíveis sob a ótica da análise da
adequação orçamentária e financeira, malgrado os no
bres propósitos que nortearam a sua elaboração.

Dessa forma, fica também prejudicado o exame
quanto ao mérito, na Comissão de Finanças e Tributa
ção, em acordo com o disposto no art. 10 da Norma
Interna - CFT.

Por todo o exposto, voto pela inadequação e in
compatibilidade orçamentária e financeira do Projeto
de Lei n° 949, de 1999, bem como do Substitutivo
aprovado pela Comissão de Economia, Indústria e
Comércio.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputada Veda Crusius, Relatora.



O projeto em tela e seu substitutivo implicam
renúncia de receita sem apresentar estimativa cor
respondente da renúncia em questão, bem como
a satisfação dos demais requisitos exigidos pelo
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, funda
mentai para que o projeto possa ser considerado
adequado e compativel orçamentária e financeira
mente.

Pelo exposto, Voto pela Incompatibilidade e Pela
Inadequação Orçamentária e Financeira do Projeto
de Lei n° 1.404, de 1999, bem Como do Subst~utivo

Aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2001. 
Deputado Jorge Khoury, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
incompatibilidade e pela inadequação financeira e orça
mentária do Projeto de Lei n° 1.404-A/1999 e do
Substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, nos termos do parecer do relator, Deputa
do Jorge Khoury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ben~o Gama - Presidente, José Pimentel e Jorge

Khoury - Vice-Presidentes, Carl~o Merss, Chico Sar
delli, Custódio Mattos, Edinho Bez, Eraldo Tinoco, Eujá
cio Simões, Félix Mendonça, Fernando Coruja, Fetter
Junior, João Eduardo Dado, João Mendes, José Mil~ão,

Márcio Fortes, Milton Monti, Mussa Demes, Pauderney
Avelino, Pedro Eugênio, Ricardo Berzoini, Roberto
Brant, Sebastião Madeira, Adolfo Marinho, Delfim Netto,
Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Benito Gama, Presidente

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orcamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia-

Em relação a isso, o art. 14 da Lei de Responsa
bilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 04.05.00),
determina:
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anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara ção da base de cálculo, majoração ou cria-
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, "h" e 53,11) e de Nor- ção de tributo ou contribuição.
ma Interna da Comissão de Finanças e Tributaçdo, § 1° A renúncia compreende anistia,
que "estabelece procedimentos para o exame de remissão, subsídio, crédito presumido, con-
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan- cessão de isenção em caráter não geral, al-
ceira" , aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996. teração de alíquota ou modificação de base

O artigo 63 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cálculo que implique redução discrimina-
para 2002 (Lei n° 10.266, de 24.07.01), condiciona a da de tributos ou contribuições, e outros be-
aprovação de lei ao cumprimento do art. 14 da Lei de nefícios que correspondam a tratamento di-
Responsabilidade Fiscal: ferenciado.

"Art. 63. O projeto de lei ou medida § 2° Se o ato de concessão ou amplia-
ção do incentivo ou benefício de que trata o

provisória que conceda ou amplie incentivo
ou benefício de natureza tributária só será caput deste artigo decorrer da condição

contida no inciso 11, o benefício só entrará
aprovada ou editada se atendidas as exi-
gências do art. 14 da Lei Complementar nO em vigor quando implementadas as medi

das referidas no mencionado inciso.
101, de 2000.

§ 1° Aplicam-se à lei ou medida provi
sória que conceda ou amplie incentivo ou
benefício de natureza financeira as mesmas
exigências referidas no caput, podendo a
compensação, alternativamente, dar-se me
diante o cancelamento, pelo mesmo perío
do, de despesas em valor equivalente.

§ 2° O Poder Executivo oferecerá,
quando solicitado por deliberação do Plená
rio de órgão colegiado do Poder Legislativo,
no prazo máximo de noventa dias, a estima
tiva de renúncia de receita ou subsídios téc
nicos para realizá-Ia."



Autoriza o Poder Executivo a dispo
nibilizar, em nível nacional, número tele
fônico destinado a atender denúncias de
violência contra a mulher; tendo parece
res: da Comissão de Seguridade Social e
Família pela aprovação deste, e pela reje
ição do PL 2.901/2000, apensado, e da
emenda apresentada na comissão (rela
tora: DEP. RITA CAMATA); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa deste, da emenda
da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília e do PL 2.901/2000, apensado, con
tra os votos dos Deputados Alceu Colla
res, Edir Oliveira e Moreira Ferreira (rela
tora: DEP. NAIR XAVIER LOBO).

(Às Comissões De Seguridade Social
e Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)
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*PROJETO DE LEI N° 2.279-B, DE 1999 Finalmente, o projeto assinala prazo ao Presi-
(Do Senado Federal) dente da República com vistas à regulamentação da

PLS 102/1999 lei, no prazo de sessenta dias.
Ao projeto principal foi apensado o de n° 2.901,

de 2000, de autoria do Deputado José Carlos Couti
nho, com idêntico objetivo, estipulando, igualmente,
prazo de sessenta dias para sua regulamentação
pelo Poder Executivo.

Na Justificação de ambos os projetos, enfati
za-se a necessidade de tornar mais efetivo o processo
de denúncia nos casos de violência contra a mulher.

Na Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, o projeto principal mereceu emenda, para es
tender o serviço às denúncias de violência contra
crianças e adolescentes, quando, então, seria ope
rado pelas respectivas delegacias especializadas.
No mérito, a Comissão opinou pela aprovação do
Projeto de Lei n° 2.279, de 1999, do Senado Fede
ral, e pela rejeição do projeto apensado e da emen
da ali oferecida, nos termos do Parecer da Relato
ra, Deputada Rita Camata.

Aberto prazo regimental, não houve apresenta
ção de emendas nesta Comissão.

É o relatório.

*Projeto inicial publicado no OCO de 16/1211999
- Projeto apensado publicado no OCO de
10/05/2000
- Parecer da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília publicado no OCO de 29/12/2001
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

O presente projeto de lei, oriundo do Senado
Federal, vem a esta Casa, para fins de revisão, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal.

O projeto autoriza o Poder Executivo a disponi
bilizar, em nível nacional, número telefônico, compos
to de três dígitos e de acesso gratuito, para atender
denúncias de violência contra a mulher.

O projeto prevê que o serviço de atendimento
telefônico será operado pelas Delegacias Especiali
zadas de Atendimento à Mulher, em todo o País, ou,
alternativamente, pelas Delegacias da Polícia Civil,
nos locais onde não existam tais Delegacias Especia
lizadas.

11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, compete a esta Comissão exami
nar os projetos de lei e a emenda da Comissão de
mérito quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

Trata-se de proposições de natureza autorizati
va, mediante as quais pretende-se instituir, em âmbito
nacional, serviço telefônico, público e gratuito, para
atender as denúncias de violência contra a mulher,
bem como contra a criança e adolescente.

Analisando a matéria à luz do ordenamento jurí
dico-constitucional em vigor, verificamos está ela in
serida na competência legislativa da União, de acordo
com o art. 22, inciso IV, combinado com o art. 48, ca
put, e art. 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 n° 2.279, de 1999, e da emenda que lhe foi apre
sentada na Comissão de Comissão de Segurida
de Social e Família, bem como do Projeto de Lei
n° 2.901, de 2000.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. 
Deputada Nair Xavier Lobo, Relatora



SUMÁRIO

- parecer da relatora
- substitutivo oferecido pela relatora
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

Comissão de Seguridade Social e Família

I - Relatório

As Proposições em epígrafe abordam a acessi
bilidade das pessoas portadoras de deficiência aos
equipamentos de auto-atendimento, sobretudo das
instituições financeiras.

O Projeto de Lei n° 2.410, de 2000, do Deputado
Eduardo Barbosa, dispõe sobre a obrigatoriedade de
manutenção, pelas instituições financeiras e bancári
as de recursos humanos e tecnológicos que permi
ta~ a prestação de serviços aos portadores de defi
ciência nos mesmos padrões oferecidos ao restante
da população.

O Projeto de Lei n° 2.580, de 2000, do Deputado
Jorge Pinheiro, propõe a oferta, pelas instituições
bancárias, de 5% dos terminais eletrônicos adapta
dos para os portadores de deficiência física, devendo
conter teclado em braile, viva-voz para orientação e
isolamento acústico, para segurança do usuário.

O Projeto de Lei n° 3.443, de 2000, do Deputa
do Ronaldo Vasconcellos, dispõe sobre a manuten
ção, pelas instituições financeiras, de equipamentos
especiais para atendimento do portador de deficiên
cia visual, detalhando que devam conter: 1) sistema
de chamada sonora para acesso aos caixas e outros
departamentos; 2) auto-atendimento pelo sistema
"DOSVOX" ou similar, que permite a utilização de mi
crocomputador por recurso de sintetização de voz;
3) sinalização dos setores da agência bancária e ou
tras informações pelo método braile. Impõe as pena
lizações de multa e suspensão do funcionamento
pelo Banco Central, em caso de inadimplemento
dessa norma.

O Projeto de Lei nO 5.048, de 2001, também do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, dispõe que os for
necedores de bens e serviços coloquem à disposição
dos usuários portadores de necessidades especiais
equipamentos de auto-atendimento adaptados ou
substituídos e em localização adequada.

O Projeto de Lei n° 5.525, de 2001, da Deputada
Nair Xavier Lobo, propõe a adoção de soluções técni
cas nos equipamentos de auto-atendimento das institui-
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111 - Parecer da Comissão Parecer da Comissão
. Família

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra' os votos dos Deputados Alceu Collares, Edir
Oliveira e Moreira Ferreira, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n°
2.279-AJ1999, da Emenda da Comissão de Segurida
de Social e Família e do de n° 2.901/2000, apensado,
nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Nair
Xavier Lobo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, 19or

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar
Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo
Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda, Vilmar Ro
cha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleo
nâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides, Mo
reira Ferreira, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes Presidente

*PROJETO DE LEI N° 2.410-A, DE 2000
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Dispõe sobre a obrigatoriedade das
instituições financeiras e bancárias se
equiparem tecnologicamente para pres
tar atendimento à população portadora
de deficiência; tendo parecer da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela
aprovação deste e dos de nOs 2580/2000,
3443/2000, 5048/2001, 5525/2001, e do
6500/2002, apensados, com substitutivo
(relatora: DEP. L1DIA aUINAN).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 25/2/00
Projetos apensados: PL 2580/00 (OCO de 01/4/00); PL
3443/00 (OCO de 16108/00); PL 5()48101 (OCO de
11/8/01); PL 5.525/01 (OCO de 30/10/01); e PL
6.500/02 (OCO de 1&'4/02)

Quinta-feira 19 56739

de Seguridade Social e



SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI
NOS 2.410, DE 2000, 2.580, DE 2000,3.443, DE 2000,

5.048, DE 2001, 5.525, DE 2001, E 6.500, DE 2002

Acrescenta o art. 19A à Lei n° 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, que dispõe
sobre a acessibilidade das pessoas porta
doras de deficiência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Art. Acrescente-se à Lei n° 10.098, de 19

de dezembro de 2000, novo artigo, sob o n° 19A, com
a seguinte redação:

"Art. 19A As instituições financeiras e de
mais entidades, públicas ou privadas, que utili
zem o fomecimento de bens e serviços pelo
sistema de auto-atendimento, ficam obrigadas a
manter terminais adaptados ao acesso das
pessoas portadoras de deficiência, nos mesmos
padrões oferecidos ao restante da população."

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

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002.
Deputada Lídia Quinan, Relatora.

11 - Voto da Relatora

As Proposições encerram o mérito de buscar al
ternativas para a acessibilidade dos portadores de defi
ciência aos equipamentos de auto-atendimento utiliza
dos pelas instituições financeiras, órgãos públicos e en
tidades privadas de prestação de serviços à população.

De fato, a especialização tecnológica, sobretu
do no sistema financeiro, tem alijado o contato huma
no, obrigando o usuário a adaptar-se à máquina, para
os serviços bancários corriqueiros ou ainda para a
obtenção de determinados bens ou serviços, restan
do cada vez mais reduzidos os atendimentos ao pú
blico nos moldes tradicionais.

Destarte, legítima é a postulação dos portado
res de deficiência, no sentido do acesso à alta tecno
logia, considerando os recursos já disponibilizados
pelos fabricantes dos equipamentos com vistas à sa
tisfação dessa demanda.

As propostas encontram respaldo nos direitos e
garantias fundamentais protegidos pela Constituição
Federal, que declara, no art. 5°, inciso XIV, a garantia
do acesso à informação, ao tempo em que reconhece
aos portadores de deficiência o direito à compensa
ção de suas limitações.

Sobre a matéria, cumpre observar que a Lei n°
10.098, de 19 de dezembro de 2000, dispõe sobre as
normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, por meio da supressão
de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos,
no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifí
cios, nos meios de transporte e nas comunicações.

Define essa Lei como barreira nas comunica
ções "qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou
impossibilite a expressão ou o recebimento de men-
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ções financeiras, de modo a permitir a acessibilidade sagens por intermédio dos meios ou sistemas de co-
dos portadores de deficiência ou com mobilidade redu- municação, sejam ou não de massa".
zida, estendendo a medida aos edifícios públicos ou pri- Nas disposições específicas da "Acessibilidade
vados de uso coletivo. Determina, outrossim, a aplica- nos Sistemas de Comunicação e Informação" (arts. 17 a
ção das sanções do Código de Defesa do Consumidor 19), determina a Lei que o Poder Público providencie: 1)
(Lei n° 8.078, de 1990) às infrações a essa norma. alternativas técnicas que assegurem o acesso dos por-

O Projeto de Lei n° 6.500, de 2002, do Deputado tadores de deficiência sensorial e com dificuldade de
Luiz Ribeiro, defende o acesso dos deficientes visuais comunicação, de modo a garantir-lhes o direito à infor-
aos caixas eletrônicos das instituições financeiras, mação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao
por meio de teclado escrito em Braile e programas transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer; 2) formação
que permitam a impressão de saldos, extratos e com- de profissionais intérpretes da escrita Braile, da Lingua-
provantes de pagamento, bem como dispositivos so- gem Brasileira de Sinais e de guias-intérpretes. Outros-
noros de orientação das operações bancárias. sim, estabelece que as emissoras de rádio e televisão

No prazo regimental, não foram apresentadas devam adotar técnicas que permitam a acessibilidade
emendas aos Projetos. dos portadores de deficiência auditiva.

É o Relatório. Como a Lei em tela não aborda a acessibilidade
específica aos serviços de auto-atendimento, pare
ce-nos adequado acrescentar a seu texto a matéria
em apreço, imprimindo caráter obrigatório à disponi
bilização desse serviço, tanto pelas instituições finan
ceiras quanto pelas demais entidades públicas e pri
vadas que se utilizam dessa tecnologia.

Ante o exposto, votamos pela aprovação dos
Projetos de Lei nOs 2.410, de 2000,2.580, de 2000,
3.443, de 2000, 5.048, de 2001, 5.525, de 2001, e
6.500, de 2002, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputada Lídia Quinan, Relatora



Altera o art. 12 do Decreto-Lei n° 73,
de 21 de novembro de 1966, que "Dispõe
sobre o sistema nacional de seguros priva
dos, regula as operações de seguros e res
seguros e dá outras providências"; tendo
pareceres: da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias pela
aprovação deste e da emenda apresentada
(relator: DEP. LUIZ BITTENCOURT); da Co
missão de Finanças e Tributação, pela não
implicação da matéria com aumento ou di
minuição da receita ou da despesa públi
cas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária do
Projeto e da emenda da Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias, e, no mérito, pela aprovação do Proje
to, nos termos do Substitutivo, e, pela re
jeição da emenda (relator: DEP. JOSÉ
LOURENÇO) .

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, de Fi
nanças e Tributação (Merito); e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54) 
Art. 24, 11, "G".)

* Projeto inicial publicado no DCD de 03/3/00
Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias publicado no OCO de
9/11/00
Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

Acrescenta o art. 19A à Lei n° 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, que dispõe
sobre a acessibilidade das pessoas porta
doras de deficiência.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 2.410/2000 e os de nOs
2.580/2000, 3.443/2000, 5.048/2001, 5.525/2001 e
6.500/2002, apensados, com substitutivo, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Udia Quinan.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rafael Guerra, José Unhares e Ivan Paixão 
Vice-Presidentes; Almerinda de Carvalho, André de
Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá, Car
los Mosconi, Damião Feliciano, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Henrique Fontana, Jo
fran Frejat, Jorge Alberto, Laíre Rosado, Lavoisier
Maia, Udia Quinan, Lúcia Vânia, Osmânio Pereira,
Osmar Terra, Remi Trinta, Saraiva Felipe, Serafim
Venzon, Tarcisio Zimmermann e Vicente Caropreso
Titulares; Arlindo Chinaglia, Celcita Pinheiro, Cres
cêncio Pereira Junior, Eduardo Seabra, Elcione Bar
balho, Euler Morais, João Eduardo Dado, Jonival Lu
cas Júnior, Miriam Reid, Ricarte de Freitas, Vanessa
Grazziotin e Waldemir Moka - Suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Rafael Guerra, 1° Vice-Presidente, no exercí
cio da Presidência
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111 - Parecer da Comissão *PROJETO DE LEI N° 2.479-B, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Barros)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Acrescente-se à Lei nO 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, novo artigo, sob o n° 19A, com a
seguinte redação:

"Art. 19A As instituições financeiras e
demais entidades, públicas ou privadas, que
utilizem o fornecimento de bens e serviços
pelo sistema de auto-atendimento, ficam
obrigadas a manter terminais adaptados ao
acesso das pessoas portadoras de deficiên
cia, nos mesmos padrões oferecidos ao res
tante da população."

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

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
Deputado Rafael Guerra, 1° Vice-Presidente, no
exercício da Presidência

SUMÁRIO

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

I - Relatório

Trata-se de matéria despachada às Comissões
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
Finanças e Tributação; e de Constituição, Justiça e
Redação.

Nesta Comissão, durante o prazo regimental,
não foram apresentadas emendas.

O Projeto em questão, alterando dispositivo do
Decreto-Lei n° 73/66, objetiva estabelecer que qual
quer indenização decorrente do contrato de seguros



Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, apreciar a proposição quanto à sua compatibilida
de ou adequação com o plano plurianual, a lei de dire
trizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI,
art. 53,11) e de Norma Interna da Comissão de Finan
ças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que "estabe
lece procedimentos para o exame de compatibilidade
ou adequação orçamentária e financeira."

De acordo com o Regimento Interno, somente
aquelas proposições que importem aumento ou dimi
nuição de receita ou de despesa públicas estão sujei
tas ao exame de compatibilidade ou adequação finan
ceira e orçamentária, e, pela Norma Interna, quando
a matéria não tiver implicações orçamentária e finan
ceira, deve-se concluir no voto final que não cabe afir
mar se a proposição é adequada ou não.

Nesse sentido, tanto o Projeto de Lei n° 2.479,
de 2000, como a emenda que lhe foi apresentada na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, não oferecem implicações financeiras ou
orçamentárias às finanças públicas federais.

Quanto ao mérito, não há como questionar os
propósitos do projeto ora sob comento. Os contratos
de seguros são formalizados em ambiente que con
sagra, dentre outras características a boa-fé dos con
tratantes, sendo esta, certamente, a principal delas.
Ocorre, no entanto, que é oportuno que a legislação
esteja preparada ao ponto de evitar e coibir casos de
fraudes nas operações de seguro, visando conferir
maior confiabilidade ao sistema.

Concordamos com o propósito da proposição
em impedir que se postergue indefinidamente o paga
mento de indenizações relativas a sinistros ocorridos,
salvo quanto existirem indícios de irregularidades
praticadas no decorrer do processo. E oportuno, no
entanto, considerar que, pela proposta inicial, a limita
ção do prazo se daria tanto para contratos de seguros
mais simples, como é o caso de veículos e bens mó
veis, quanto para os mais complexos envolvendo
grandes operações, como é o caso de plataformas
marítimas, aeronaves, petroleiros, etc. Diante disso,
estabelecer um prazo de 30 (trinta) dias úteis para
que, em todos os casos, sem exceção, na esfera ad
ministrativa, sejam pagas as indenizações previstas
nos referidos contratos nos parece razoável.

Com o objetivo de aprimorar o texto original,
consideramos oportuno promover algumas outras al
terações que julgamos da maior relevância.

A primeira delas é estipular que o prazo para o
pagamento da indenizações ao segurado seja conta
do a partir da entrega à seguradora da documentação

Ainda, segundo o autor, seu projeto, "ao esta
belecer um prazo limite de 30 (trinta) dias para o pa
gamento de indenização ao segurado e obrigando
que os casos em que haja litígio ou discordância se
jam dirimidos no fórum adequado, qual seja no Po
der Judiciário, não haverá mais espaço para indefi
nidas postergações por parte das seguradoras, pre
judicando sobremaneira os interesses dos consumi
dores ou segurados."

Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, que nos antecedeu nesta aná
1ise, o PL n° 2.479 foi aprovado com emenda apre
sentada pelo nobre Deputado Ricardo Ferraço, que
fixa em 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da co
municação formal do sinistro, para que a seguradora
formalize ao segurado sua discordância em pagar a
indenização reclamada.

A matéria foi relatada inicialmente pelo nobre
Deputado Roberto Argenta. Por ocasião do citado
parlamentar não mais pertencer a esta Comissão, a
matéria foi redistribuída a este relator. É oportuno ob
servar que concordamos com boa parte do parecer
anteriormente apresentado, merecendo apenas pe
quenos ajustes.
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deverá ser paga no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 11 - Voto do Relator
contados da comunicação formal do sinistro, e depen
derá de prova de pagamento do prêmio devido antes
da ocorrência do respectivo sinistro.

Estabelece ainda que, expirado o prazo acima,
havendo discordância entre a seguradora e o segu
rado quanto ao cumprimento de qualquer cláusula
contida na respectiva apólice que impeça o paga
mento da indenização, a seguradora, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, de forma fundamentada, deverá
formalizar ao segurado sua intenção de não pagar a
indenização reclamada.

Neste caso, manifestando-se o segurado ex
pressamente contra a decisão da seguradora de não
pagar a indenização, deverá esta propor ação de con
signação em pagamento contra o segurado, com a fi
nalidade de se discutir em juízo a procedência da in
denização reclamada decorrente do sinistro comuni
cado pelo segurado.

Argumenta o autor que "as seguradoras se ne
gam a pagar as indenizações aos seus segurados
alegando as mais incríveis razões, sempre com o pro
pósito de 'cansar' o segurado na sua legítima e legal
tentativa de acionar seu seguro contatado". E que '~al

expediente ardiloso ... vem sempre enfraquecer o se
gurado na sua luta contra os pesos pesados, que são
as seguradoras".

-----------_..,_ _..,,~ _ _-_._--
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exigida nos citados contratos, em vez da simples co- SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
municação formal do sinistro. Acreditamos que a inici- N° 2.479-A, DE 2000
ativa confere maior segurança jurídica à norma. Altera o art. 12 do Decreto-Lei n° 73,

Outro ponto que, a nosso ver, merece melhoria de 21 de novembro de 1966, que "dispõe
diz respeito a alguns contratos cujas características sobre o sistema nacional de seguros pri-
diferem dos demais, como é o caso do seguro habita- vados, regula as operações de seguros e
cional do Sistema Financeiro da Habitação, instituído resseguros e dá outras providências".
pela Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964, cuja finali- O Congresso Nacional decreta:
dade é garantir o retorno de aplicação dos recursos Art. 10 O art. 12 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de 00-
do SFH nas hipóteses de morte ou invalidez perma-

vembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
nente do mutuário, assim como assegurar a integrida-
de do imóvel na hipótese de ocorrência de danos físi- "Art.12 .
cos, em consonância com o caráter social do SFH. § 1° Qualquer indenização decorrente

A Circular SUSEP n° 11, de 3 de dezembro de do contrato de seguro deverá ser paga no
1999, estabelece as diretrizes para os casos de sinis- prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, con-
tros de contratos habitacionais na modalidade de tados da data de formalização, pelo segura-
morte, invalidez permanente e danos físicos do imó- do, do cumprimento das exigências estabe-
vel. É preciso considerar, nesses casos, a necessida- lecidas em contrato, e dependerá de prova
de de procedimentos específicos como, por exemplo, de pagamento do prêmio devido, antes da
avaliação de engenheiros para verificar vícios de ocorrência do respectivo sinistro.
construção, extensão do dano e grau de responsabili- § 2° Expirado o prazo definido no pará-
dade nos sinistros de danos físicos do imóvel ou perí- grafo anterior, havendo discordância entre a
cia médica junto ao Instituto de Previdência e à sua sociedade seguradora e o segurado quanto ao
seguradora nos casos de invalidez permanente, etc. cumprimento de qualquer cláusula contida na

respectiva apólice que impeça o pagamento
Por ocasião condições particulares do seguro de indenização, a sociedade seguradora, a

habitacional, os prazos estabelecidos pelo referido partir de solicitação, deverá formalizar ao se-
projeto seriam insuficientes. Propomos, portanto, a gurado sua discordância em pagar a indeniza-
exclusão daqueles casos de seguros cuja garantia de ção reclamada, fundamentando de forma cir-
equilíbrio da apólice estejam a cargo de Fundo Públi- cunstanciada as razões e motivos de ordem
co dos efeitos dessa lei. técnica que justificam esta impossibilidade de

A emenda apresentada na Comissão de Defesa efetuar o pagamento requerido.
do Consumidor determina que o prazo de 5 (cinco) § 3° O descumprimento do prazo fixado
dias úteis para que a seguradora formalize sua discor- no art. 12, § 3°, ficando comprovada a obriga-
dância em pagar a indenização reclamada seja con- toriedade do pagamento de indenização por
tado a partir da comunicação do sinistro pelo segura- parte da seguradora a partir de decisão judici-
do e não a partir do prazo de 30 (trinta) dias conferido ai transitada em julgado, sujeita esta à multa
à seguradora para análise do pedido, emenda que jul- pecuniária de 10% (dez por cento), a ser apli-
gamos desnecessária e exagerada. cada sobre o valor da indenização corrigida

Diante de todo o exposto, somos pela não impli- monetariamente, em benefício do segurado.
cação da matéria em aumento ou diminuição da rece- § 4° Caso o prêmio tenha sido fraciona-
ita ou da despesa pública, não cabendo pronuncia- do, e ocorrendo perda total, real ou construti-
mento quanto à adequação financeira e orçamentária va, as prestações vinculadas serão exigíveis
tanto do PL 2.479-A/00 como da Emenda n° 01 apre- por ocasião do pagamento de indenização.
sentada na Comissão de Defesa do Consumidor, § 5° Os dispositivos citados nos pará-
Meio Ambiente e Minorias, e, quanto ao mérito vota- grafos anteriores não se aplicam aos segu-
mos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.479, de ros cujas garantias de equilíbrio da apólice
2000, nos termos do substitutivo anexo e pela rejei- estejam a cargo de Fundo Público."

ção da emenda da Comissão de Defesa do Consumi- Art. 2°. Esta lei entra em vigor 90 (noventa)
dor, Meio Ambiente e Minorias. dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2.002. - Sala da Comissão, 12 de novembro de 2.002. -
Deputado José Lourenço, Relator Deputado José Lourenço, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto de Lei n°
2.479-A/2000 e da emenda da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e, no méri
to, pela aprovação do Projeto, na forma do Substituti
vo, e, pela rejeição da emenda da CDCMAM, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado José Lourenço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, José Pimentel e Jor

ge Khoury - Vice-Presidentes, Carlito Merss, Chico
Sardelli, Custódio Mattos, Edinho Bez, Eraldo Tinoco,
Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Fetter Junior, João Eduardo Dado, João Mendes,
José Militão, Márcio Fortes, Milton Monti, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Ricardo
Berzoini, Roberto Brant, Sebastião Madeira, Adolfo
Marinho, Delfim Netto, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Benito Gama, Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT

Altera o art. 12 do Decreto-Lei nO 73,
de 21 de novembro de 1966, que "dispõe
sobre o sistema nacional de seguros pri
vados, regula as operações de seguros e
resseguros e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 12 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de

novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 12 ..
§ 1° Qualquer indenização decorrente

do contrato de seguro deverá ser paga no
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, con
tados da data de formalização, pelo segura
do, do cumprimento das exigências estabe
lecidas em contrato, e dependerá de prova
de pagamento do prêmio devido, antes da
ocorrência do respectivo sinistro.

§ 2° Expirado o prazo definido no pará
grafo anterior, havendo discordância entre a
sociedade seguradora e o segurado quanto
ao cumprimento de qualquer cláusula conti
da na respectiva apólice que impeça o pa
gamento de indenização, a sociedade segu
radora, a partir de solicitação, deverá forma-

lizar ao segurado sua discordância em pa
gar a indenização reclamada, fundamentan
do de forma circunstanciada as razões e
motivos de ordem técnica que justificam
esta impossibilidade de efetuar o pagamen
to requerido.

§ 3° O descumprimento do prazo fixa
do no art. 12, § 3°, ficando comprovada a
obrigatoriedade do pagamento de indeniza
ção por parte da seguradora a partir de de
cisão judicial transitada em julgado, sujeita
esta à multa pecuniária de 10% (dez por
cento), a ser aplicada sobre o valor da inde
nização corrigida monetariamente, em be
nefício do segurado.

§ 4° Caso o prêmio tenha sido fraciona
do, e ocorrendo perda total, real ou construti
va, as prestações vinculadas serão exigíveis
por ocasião do pagamento de indenização.

§ 5° Os dispositivos citados nos pará
grafos anteriores não se aplicam aos segu
ros cujas garantias de equilíbrio da apólice
estejam a cargo de Fundo Público."

Art. 2°. Esta lei entra em vigor 90 (noventa)
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2.002.
Deputado Benito Gama, Presidente

*PROJETO DE LEI N° 3.049-C, DE 2000

Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 3.049-A, de 2000, Que
"dispõe sobre a concessão do benefício
do Seguro-Desemprego a pescadores ar
tesanais durante os períodos de defeso";
tendo pareceres: da Comissão de Seguri
dade Social e Família, pela aprovação (re
lator: DEP. RAIMUNDO GOMES DE
MATOS); da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela compatibilidade e adequa
ção financeira e orçamentária e, no méri
to, pela aprovação, com emendas (relator:
DEP. BENITO GAMA) e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (relator: DEP. CORIOLANO
SALES).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Rnanças e Tributação; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54) .)

* Projeto inicial publicado no DCD de 18/6/02
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SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

11- Parecer da Comissão de Finanças e Tributação:
- parecer do relator
- complementação de voto
- parecer da Comissão

11I - Parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O Projeto de Lei, ora em exame, tem por objeti
vo flexibilizar a concessão do Seguro-Desemprego
aos pescadores artesanais, no período de defeso 
época em que há o impedimento da realização da
pesca, com vistas à preservação das espécies mari
nhas, fluviais ou lacustres.

O Projeto, de autoria do Deputado José Pimen
tel, teve, inicialmente, a sua tramitação na Câmara
dos Deputados, onde foi aprovado e encaminhado à
apreciação do Senado Federal.

Naquela Casa revisora, o Projeto recebeu
Emenda Substitutiva que, após aprovada, voltou à
Câmara para apreciação, tendo sido, nos termos regi
mentais, distribuído às Comissões de Seguridade So
cial e Família, Finanças e Tributação, Constituição e
Justiça e de Redação.

O Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei n° 3.049, de 2000, e que, agora, encontra-se sob
análise da Câmara dos Deputados, propõe estender
o benefício do Seguro-Desemprego a todos os traba
1hadores da pesca. Daí a utilização da terminologia
"pescador profissional", assim entendido como
"aquele pescador que exerça sua atividade em em
barcações próprias ou de terceiros, por conta própria,
empregado, ou em regime de parceria".

Para se habilitar ao benefício do Seguro-De
semprego, o pescador deverá apresentar ao órgão
competente do Ministério do Trabalho e Emprego:

- comprovante de registro de pescador profissional;
- contrato de parceria, atestado de Colônia de

Pescadores ou do IBAMA;
- comprovante de inscrição junto à Previdência

Social;

- comprovante de que não está em gozo de be
nefício de prestação continuada da Previdência Social,
exceto auxílio acidente e pensão por morte.

Cumpridas as exigências, o pescador profissio
nal fará jus ao benefício do Seguro-Desemprego, no
valor de 01 (um) salário mínimo mensal, durante o pe
ríodo de proibição da atividade pesqueira, fixada pelo
órgão competente.

À Comissão de Seguridade Social e Família
compete examinar o mérito da Proposta, nos termos
do disposto no art. 32, inciso XII, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados.

11 - Voto do Relator

No período de defeso, o pescador permanece
impossibilitado de exercer sua atividade profissional
que lhe garante o sustento próprio e de todo o conjun
to familiar.

O Seguro-Desemprego foi concebido exata
mente para atender os trabalhadores desemprega
dos, situação em que há uma perda substancial de
renda. Dadas as exigências para a sua concessão,
porém, os trabalhadores envolvidos com atividades
sazonais permanecem praticamente à margem deste
benefício que atende, quase sempre, os trabalhado
res urbanos do mercado formal.

A Proposta, ora em exame, representa um avan
ço, em termos de flexibilização da concessão do Se
guro-Desemprego, sem comprometer a integridade
do Programa.

Em face do exposto, votamos pela aprovação
do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei
nO 3.049-A, de 2000,

Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. 
Deputado Raimundo Gomes de Matos, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela aprovação do Substitutivo do Senado Fe
deral ao Projeto de Lei n° 3.049-A, de 2000, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Raimundo Go
mes de Matos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rafael Guerra, José Linhares e Ivan Paixão 

Vice-Presidentes, Almerinda de Carvalho, André de
Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá, Car
los Mosconi, Cleuber Carneiro, Damião Feliciano,
Darcísio Perondi, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha,
Eduardo Barbosa, Henrique Fontana, Jofran Frejat,
Jorge Alberto, Laíre Rosado, Lamartine Posella, La
voisier Maia, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Marcondes



11 - Voto do Relator

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação apre
ciar preliminarmente a proposição, na forma do Substi
tutivo aprovado no Senado Federal, no que diz respe~o

à sua compatibilidade e adequação com o plano pluria
nual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, bem como da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar na 101 de 2000).

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina, em
princípio, em seus artigos 16 e 17, que os atos que
impliquem aumento de despesa, quando recorrente
como é o caso, devem ser acompanhados da estima
tiva dos impactos orçamentário e financeiro no exercí
cio em que entrarão em vigor e nos dois seguintes.
Seus efeitos financeiros devem ser contornados de
modo a não afetar as metas, compensados, quando
for o caso, pelo aumento de receita ou redução de
despesa.

Contudo, tais dispositivos não devem ser inter
pretados I~eralmente e de modo isolado em relação
ao conjunto de todo o texto daquela importante lei.

Sobretudo em situações como a presente, nas
quais o impacto financeiro da proposição, mesmo
com as alterações processadas pelo Senado Fede
ral, não se afigura como algo significativo. O teor do
artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal reforça
o nosso entendimento sobre a matéria, quando es
tabelece que aquela norma estruturante de nossas

I - Relatório

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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Gadelha, Milton Barbosa, Osmânio Pereira, Rita Ca- cação utilizada a, no máximo, dez toneladas de ar-
mata, Saraiva Felipe, Serafim Venzon, Tarcisio Zim- queação bruta;
mermann, Teté Bezerra, Vicente Caropreso, Agnelo IV. define as condições em que o benefício po-
Queiroz, Arlindo Chinaglia, Celcita Pinheiro, Crescên- derá ser suspenso e, ainda, estabelece que o Segu-
cio Pereira Jr., Eduardo Seabra, Euler Morais, João ro-Desemprego, na nova forma assegurada pela pro-
Eduardo Dado, Miriam Reid, Ricarte de Freitas, Silas posição, somente poderá ser requerido a partir do
Câmara e Vanessa Grazziotin. novo período de proibição da pesca.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. - O Senador Lúcio Alcântara manteve em seu
Deputado Ivan Paixão, 30 Vice-Presidente, no exercício substitutivo praticamente as inovações acima no que
da Presidência. diz respeito à concessão do Seguro - Desemprego a

pescadores durante os períodos de defeso, acrescen
tando outras sobre as quais nos manifestaremos mais
a frente em nosso Parecer, antecipando desde já nos
sa concordância com os termos ali postos.

Em linhas gerais, o Substitutivo aprovado pelo
Senado Federal apenas amplia o alcance do benefí
cio a todo pescador profissional, retirando a restrição
física feita às embarcações, permitindo ainda que os
bancos oficiais federais celebrem convênios operaci
onais com outros bancos, objetivando o pagamento
do seguro desemprego nos municípios e localidades
onde não disponham de agência.

O Projeto de Lei na 3049-B, de 2000, de iniciati
va do eminente Deputado José Pimentel, visa a alte
rar as regras de concessão do benefício do Segu
ro-Desemprego para os pescadores artesanais du
rante os períodos de defeso.

Segundo o autor da proposição, em que pese a
Lei na 8.287/91, que estendeu o direito ao Seguro-De
semprego para os pescadores artesanais durante o
período de defeso, estar em vigor há quase nove
anos, ela parece não ter contemplado as reais neces
sidades daquele segmento profissional.

Apreciado favoravelmente na Câmara dos Depu
tados, o projeto de lei foi igualmente aprovado pelo Se
nado Federal, na forma de um substitutivo apresenta
do pelo eminente Senador Lúcio Alcântara na Comis
são de Assuntos Sociais daquela Casa. Como houve
alteração em sua redação original, o Projeto de Lei
na 3049-B, de 2000, retoma à Câmara dos Deputa
dos para apreciação das alterações promovidas no
Senado Federal.

As principais inovações trazidas pelo projeto de
lei em tela foram destacadas no objetivo relatório so
bre a matéria pelo eminente Senador Lúcio Alcântara,
na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Fede
ral, assim resumidas por nós:

I. o pescador profissional (artesanal) continua a
ser beneficiário do Seguro-Desemprego, com um sa
lário-mínimo mensal, mesmo com o auxilio eventual
de terceiros, quando este auxílio derivar da colabora
ção mútua ocasionalmente prestada, seja por parcei
ros, meeiros, cooperados ou arrendatários, sem su
bordinação e sem remuneração;

11. torna claro que os períodos de defeso apli
cam-se indistintamente às espécies marinha, fluvial
ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique;

111. define o regime de economia familiar do pes
cador profissional e restringe a capacidade da embar-



"Sob o aspecto da técnica legislativa da
proposição, cumpre-nos observar que não fo
ram obedecidos os parâmetros fixados pela
Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que Dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos norma
tivos que menciona. Como se sabe, a matéria
que é objeto da proposição sob análise en
contra-se regulamentada atualmente pela Lei
n° 8.287, de 20 de dezembro de 1991. De
acordo com o inciso IV do art. r da referida
lei complementar, um mesmo assunto não
poderá ser disciplinado por mais de uma lei,
exceto quanto a subsequente se destina a
complementar lei considerada básica, vincu
lando-se a esta por remissão expressa."

Em face do que foi exposto, votamos pela com
patibilidade e pela adequação orçamentária e finan
ceira do Substitutivo do Senado Federal ao PL n°
3.049-8/00 e, no mérito, pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. 
Deputado Benito Gama, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião ordinária desta Comissão, realizada
no dia 04 de novembro de 2002, tive a oportunidade
de apresentar parecer pela compatibilidade e ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei n° 3.049-8/00 que "dispõe sobre a conces
são do benefício do Seguro-Desemprego a pescado
res artesanais durante os períodos de defeso".

Durante a discussão, e por sugestão dos nobres
Deputados José Pimentel, Carlito Merss e Pedro Eu
gênio, decidimos, com fundamento no inciso XI do art.
57 do Regimento Interno, fazer as seguintes altera
ções no texto da proposição:

Valor Médio em
sal. Uln.

1,46

1

1,44

1

1,45

1600.540,00

380.73t85 .

259.200,00 .

Quantidade. deValor (DEZJ011
DSD's

TÓTAL 1.836.423 481.187.746,17
Fonte: Mini~ério do Trabalho eEn1Jrego

~rq- 1.813.515
....'!Prego
SD - Pescador

20
003

Artesanal .
Bolsa QuaJmcação 1.465"
Empregado-
Doméstioo 1.440
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finanças públicas apoia-se no compromisso institu- longas, aos trabalhadores da pesca no período do defe-
cional com a responsabilidade fiscal, entendida so, meses nos quais perdem parte de sua renda, daí
como a "ação planejada e transparente, em que se porque defendem as mudanças na Lei nO 8.287/91, pe-
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afe- los obstáculos de ordem administrativa que cria, dificul-
tar o equilíbrio das contas públicas". tando a fruição desse benefício.

Consultando os dados disponíveis sobre Segu- Pela mesma razão, pedindo vênia à Comissão
ro-Desemprego no site do Ministério do Trabalho e de Constituição e Justiça e de Redação, entendemos
Emprego, observamos que os desembolsos para o que agiu bem o ilustre Senador Lúcio Alcântara ao re-
setor de pesca artesanal de outubro e novembro de comendar que as alterações pretendidas sejam feitas
2001, meses de demanda expressiva pelo benefício, diretamente no texto da Lei n° 8.287/91 , conforme ve-
não passaram de 0,5% dos dispêndios com Segu- mos na parte destacada abaixo de seu parecer:
ro-Desemprego. No mês de dezembro de 2001, pe
ríodo também de maior demanda pelo benefício, hou
ve um incremento em tais desembolsos, mas ainda
assim os recursos destinados aos pescadores arte
sanais não chegaram a 1% do que se gastou com
aquele benefício, como vemos na tabela abaixo.

Desse modo, os efeitos financeiros adicionais
da proposição não devem oferecer maiores riscos
para o equilíbrio fiscal do Fundo de Amparo ao Traba
lhador, mesmo com a inclusão de todo o conjunto dos
pescadores profissionais entre os beneficiários pro
movida no texto original pelo Senado Federal.

A proposição, na verdade, tem como objetivo
mais importante facilitar a concessão do benefício do
Seguro-Desemprego aos pescadores profissionais,
buscando maior eficácia na oferta do benefício e foca
lizando de modo mais abrangente a ação compensa
tória do setor público em relação ao setor trabalhista
pesqueiro.

Com isto, para o autor da proposição, acompa
nhado pelo relator da matéria no Senado Federal, o
Seguro-Desemprego deve chegar, sem maiores de-



111 - Parecer da Comissão

Altera a Lei n° 9.610, de 19 de feve
reiro de 1998, para incluir, na categoria
de intérpretes ou executantes, os dubla
dores; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação (relator: DEP. FLÁVIO ARNS) e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi-

*PROJETO DE LEI N° 3.055-B, DE 2000
(Do Sr. Bispo Wanderval)

As alterações promovidas pelo Senado Federal
não merecem crítica negativa quanto aos aspectos
que esta Comissão deve apreciar.

Não havendo prejuízo do texto mantido, nada há
a destacar.

Pelo exposto, opino pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo do
Senado Federal ao PL n° 3.049, de 2000.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Coriolano Sales, Relator.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Substitutivo do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei n° 3.049-A/2000, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Coriolano Sales.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor
Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos,
Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Olivei
ra Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Robson
Tuma, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Anivaldo Vale, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr.
Rosinha, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, Mauro Be
nevides, Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi, Professor
Luizinho, Themístocles Sampaio e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente
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a) supressão da expressão "empre- 11 - Voto Do Relator
gado" do art. 1°, § 3°, já que tal categoria
já se encontra amparada pelo Seguro-De
semprego.

b) supressão do parágrafo único do
art. 2°, que admite, na ausência dos órgãos
de que trata o inciso 11 do mesmo artigo, a
declaração de 2 (dois) pescadores profissio
nais idôneos e devidamente registrados,
atestando que os profissionais pescadores
atendem aos requisitos contidos nas alíneas
a, b e c do dispositivo. Isto porque tal expe
diente poderia esvaziar Associações e Sin
dicatos desses profissionais, prejudicando o
senso de reunião e de conjunto, já tão bem
estruturados nestas categorias.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 2002. 
Deputado Benito Gama, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemen
te, pela compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação do Subs
titutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei n°
3.049-B/2000, nos termos do parecer do relator,
Deputado Benito Gama, com complementação de
voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Benito Gama - Presidente, José Pimentel e
Jorge Khoury - Vice-Presidentes, Carlito Merss,
Chico Sardelli, Custódio Mattos, Edinho Bez, Eraldo
Tinoco, Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando
Coruja, Fetter Junior, João Eduardo Dado, João
Mendes, José Militão, Márcio Fortes, Milton Monti,
Mussa Demes, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio,
Ricardo Berzoini, Roberto Brant, Sebastião Madeira,
Adolfo Marinho, Delfim Netto, Juquinha e Luiz Carlos
Hauly.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado José Pimentel, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Senado Federal aprovou substitutivo ao PL n°
3.049/00, modificando o teor de quatro de seus artigos.

Voltando à Câmara dos Deputados, cabe a esta
Comissão opinar sobre constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa.



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n°
3.055-A/2000, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, Aloysio
Nunes Ferreira, André Benassi, Asdrubal Bentes, Co
riolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Geo
van Freitas, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida,
José Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Moroni Torgan, Nelson
Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Raimundo San
tos, Regis Cavalcante, Renato Vianna, Robson Tuma,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Átila Lins, Átila Lira,
Bispo Wanderval, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Spera
fico, Djalma Paes, Gilmar Machado, Jair Bolsonaro,
João Matos, Luis Barbosa, Mauro Benevides, Nelson
Marquezelli, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Professor
Luizinho e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2000. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 3.398-C, DE 2000
(Do Sr. José C. Martinez)

Modifica a Lei n° 8.977, de 6 de janei
ro de 1995; tendo pareceres: da Comissão
de Economia, Indústria, Comércio e Turis
mo, pela rejeição deste e do de nO 4.933/01,
apensado; da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, pela
aprovação deste, e do de nO 4.933/01,
apensado, com substitutivo; e pela rejei
ção das emendas nOs 01/00, 02100, 03/00,
04/00, 05/00, 06/00, 07/00 e 08/00, apresen-

11 - Voto do Relator

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto publicado no DCD de 1015101

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Depu
tado Bispo Wanderval, visando a alterar a redação do
inciso XIII do art. 5°, do inciso XI do art. 7° e do art. 14,
todos da Lei n.o 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
que "Altera, atualiza e consolida a legislação sobre di
reitos autorais e dá outras providências."

A medida pretende colocar os dubladores no rol
dos intérpretes ou executantes previstos na aludida lei.

Na justificação, o Autor argumenta que a propo
sição objetiva corrigir omissão verificada na legisla
ção ordinária ao incluir a categoria, expressamente,
na lei disciplinadora dos direitos autorais. Entende
que, embora implicitamente ela já esteja amparada
pelo inciso IX do art. 7° e no art. 14 da lei, há toda sor
te de empecilhos a dificultar o reconhecimento dos di
reitos inerentes à categoria, em razão da falta de pre
visão expressa.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
manifesta-se pela aprovação do projeto.

Esgotado o prazo regimental, não lhe foram ofe
recidas emendas nesta Comissão.

É o relatório.
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cidade e técnica legislativa (relator: DEP. dispositivos constitucionais pertinentes à competên-
OSMAR SERRAGLlO). cia da União para legislar sobre o assunto (arts. 22,

(Às Comissões de Educação, Cultura inciso I, 24, inciso IX, e 48, caput) e à legitimidade da
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de iniciativa (art. 61 , caput).
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.) Sob os demais aspectos, nada impede a normal

* Projeto inicial publicado no OCD de tramitação do projeto.
25/05/00 Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri-

dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n°
3.055, de 2000.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. 
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, cabe a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação analisar a proposição sob os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa.

Analisando-a à luz do ordenamento jurídi
co-constitucional, verifica-se estarem observados os
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Deputado Nárcio Rodri-

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o PL n°
3.398-AfOO, nos termos do art. 24, li, alínea
g, do RICO. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 5-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

I - Relatório

De autoria do nobre Deputado José Carlos Mar
tinez' vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei
em epígrafe, que intenta modificar tópicos da Lei n°
8.977, de 6 de janeiro de 1995, que "dispõe sobre o
Serviço de TV a Cabo e dá outras providências".

Nos termos do articulado, e a teor da justifica
ção que inspirou a iniciativa legiferante, pretende o
autor do Projeto garantir a transmissão dos sinais de
TV das retransmissoras brasileiras no espectro de ca
nais dos Serviços de TV a Cabo; a esse fim, assegura
canais básicos de utilização gratuita, sob o escopo de
incrementar a programação de conteúdo cultural, de
genuína identidade nacional e regional, em conso
nância com os fundamentos e diretrizes que nortea
ram a edição da Lei n° 8.977, de 1995.

Apenso à proposição principal, figura o Projeto
de Lei n° 4.933, de 2001, subscrito pelo nobre Depu
tado Ricardo Izar, que reproduz em larga medida os
objetivos colimados pela primeira, apenas vazado
com mais cuidadosa técnica legislativa.

Diferem entre si as duas proposições em rela
ção a dois aspectos substantivos: a primeira, prevê a
reserva, pelas concessionárias do Serviço de TV a
Cabo, de 50% da sua capacidade de distribuição para
canais de programação, nacional; a segunda omite
essa providência, mas acrescenta dispositivo que es
tabelece alternativa técnica para a alocação dos ca
nais, de forma a atender à obrigatoriedade de oferta
dos sinais das geradoras e das retransmissoras locais
de televisão em VHF e em UHF.

A matéria restou distribuída à Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, que se pronunciou pela
rejeição de ambos os projetos, e à Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, cujo pa
recer foi no sentido da aprovação de substitutivo às
duas proposições e pela rejeição das oito emendas
apresentadas perante aquele órgão técnico.

Segundo apostila nos autos, transcorreu in al
bis o prazo regimental para apresentação de emen
das neste colegiado.

É o relatório.

Brasília, 20 de março de 2002

tadas na Comissão, contra os votos dos Atenciosamente,
Deputados Alberto Goldman e Jorge Sittar gues, Presidente.
(relator: Oep. íris Simões); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do de n° 4.933101,
apensado, e do Substitutivo da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, com subemendas (relator:
Oep. Nelson trad).

(Às Comissões de Economia, Indús
tria, Comércio e Turismo; de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, li, g).

- parecer do relator
- subemendas oferecidas pelo relator (3)
- parecer da Comissão
- subemendas adotadas pela Comissão (3)

Of.CCTCI-P/121/02

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de

Lei n° 3.398-AfOO, do Sr. José Carlos Martinez, que
"modifica a Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de 1995", ini
cialmente despachado às Comissões para aprecia
ção conclusiva, nos termos do art. 24, li, do Regimen
to Interno da Casa, decaiu dessa condição, por ter re
cebido pareceres divergentes nas Comissões de
Economia, Indústria e Comércio, e de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, que lhes apreci
aram o mérito, passando doravante a tramitar sujeito
à apreciação do Plenário, com base na alínea g, inci
so li, do referido art. 24.

*Projeto inicial publicado no OCO de 9-8-00
- Projeto apensado: PL. n° 4.933/01 (publicado

no OCO de 30-6-01)

- Pareceres das Comissões de Economia, Indús
tria, Comércio e Turismo e de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, publicados res
pectivamente, nos DCD de 8-12-01 e 6-4-02

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
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EMENDA
No Substitutivo adotado pela Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática são
feitas as seguintes modificações:

1- o caput do art. 1° fica assim redigido:

"Art. 1° O inciso VIII do art. 5° da Lei n°
8.977, de 6 de janeiro de 1995, passa a vi
gorar com a seguinte redação:

11 - o caput do art. 5° fica assim redigido:

"Art. 5° O art. 24, o caput e os §§ 1°, 2°
e 3° do art. 25 da Lei n° 8.977, de 6 de jane
iro de 1995, passam a vigorar com as se
guintes redações:

111- o art. 7° é suprimido.
Sala de Reuniões da CCJR, 29 de agosto de

2002. - Deputado Nelson Trad, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 3.398-B/00,
do de n° 4933/01 , apensado, e do Substitutivo da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, com subemendas, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado Nelson Trad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Igor Avelino e Léo

Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi, Asdrubal
Bentes, Bispo Rodrigues, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Geovan Frei-

o exame a cargo desta Comissão está adstrito à
apreciação dos aspectos de constitucionalidade, le
galidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica
legislativa das proposições em foco, gozando do atri
buto de eficácia terminativa, consoante a discrimina
ção de competências constante do art. 32, inciso 111,
alínea a, combinadamente com o inciso 111 do art. 53 e
o inciso I do art. 54, tudo do Regimento Interno.

A análise sistemática de ordem jurídico-consti
tucional demonstra que se acham atendidos os pres
supostos de admissibilidade decorrentes da Lei Mai
or, estando presentes os requisitos essenciais perti
nentes:
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11 - Voto do Relator leis, colecionadas na Lei Complementar n° 95, de
1998, e suas a"erações. Ditas imperfeições foram,
na maior parte, sanadas no Substitutivo aprovado
pela CCTCI, ressalvados, porém, erros de digitação,
o lapso redacional do art. 1° ("... passa a vigorar", e
não "passam a vigorar") e a inclusão da cláusula re
vogatória genérica, já abolida pelo art. 9° da mesma
Lei Complementar, o que enseja a emenda corretiva
anexa.

Em face de todo o exposto, minha manifestação
é no sentido da admissibilidade jurídico-constitucio
nal dos Projetos de Lei n° 3.398, de 2000, e seu apen
so, de n° 4.933, de 2001, bem como do Substitutivo
ofertado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, lavrado em boa técnica le
gislativa, porém com a emenda que acompanha o
presente parecer.

Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2002. 
Deputado Nelson Trad, Relator.

a) à competência legislativa privativa
da União, expressa no art. 22, inciso IV,
para dispor sobre "(00') telecomunicações e
radiodifusão";

b) à competência da União, prevista
no inciso XII, letra a, do art. 21, para explo
rar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de ra
diodifusão sonora e de sons e imagens,
atento que a programação das emissoras
de rádio e televisão deverá atender aos
princípios inseridos no art. 221, incisos 11 e
111, no tocante à promoção da cultura nacio
nal e regional e à regionalização da produ
ção cultural, artística e jornalística;

c) às atribuições do Poder Legislativo,
estabelecidas no art. 48 e, especificamente,
no seu inciso XII, que defere ao Congresso
Nacional, com a sanção do Presidente da
República, dispor sobre todas as matérias
de competência da União, entre as quais te
lecomunicações e radiodifusão;

d) ao adeauado orocesso legislativo,
previsto no art. 59, 111, e disciplinado nos
arts. 61 e seguintes da Constituição, bem
como através da Lei Complementar n° 95,
de 26 de fevereiro de 1998, e dos arts. 53 e
seguintes, 108 e seguintes do RICD e de
mais dispositivos regimentais aplicáveis;

e) ao plano da legitimidade da iniciati
va concorrente, pela titularidade do poder
legiferante que o caput do art. 61 da Carta
Política faculta a qualquer membro desta
Casa, sem os óbices alinhados no § 1° do
mesmo dispositivo.

No tocante à legalidade e técnica legislativa,
ambos os Projetos apresentam alguns senões, des
cumprindo parcialmente não apenas preceitos regi
mentais mas também as regras de elaboração das
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- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator

parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Cuida-se de projeto de lei que visa alterar dispo
sição do Código de Processo Penal que se encontra
no título referente à prova; mais especificamente, no
capítulo que trata do exame de corpo de delito e das
perícias em geral.

De acordo com o art. 159 do Código, os exames
de corpo de delito e as outras perícias serão feitos por
dois peritos oficiais. Nos termos do § 1°, não havendo
peritos oficiais, o exame será realizado por duas pes
soas idôneas, portadoras de diploma de curso superi
or, escolhidas, de preferência, entre as que tiverem
habilitação técnica relacionada à natureza do exame.

Pela proposição em exame, altera-se a redação
do aludido § 1°, a fim de que, não havendo peritos ofi
ciais, "o exame seja realizado por perito integrante do
quadro de peritos da respectiva circunscrição judiciá
ria", prevalecendo a disposição atual somente no
caso de absoluta impossibilidade de que isso se dê.

Esclarece a inclusa justificativa que o objetivo
desta propositura é facilitar a designação de peritos
pelos juízes, despersonalizando-a, e melhorar a qua
lidade dos laudos, permitindo sua elaboração pelos
mais competentes. Esclarece, ainda, que a "vacatio
legis" de cento e vinte dias leva em conta a necessida-

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR
N°2

Dá-se ao caput do art. 5° a seguinte redação:

"Art. 5° O art. 24, o caput e os §§ 1°,
2° e 3° do art. 25 da Lei n° 8.977, de 6 de ja
neiro de 1995, passam a vigorar com as se
guintes redações:

Dá-se ao caput do art. 1° a seguinte redação:

"Art. 1° O inciso VIII do art. 5° da Lei nO
8.977, de 6 de janeiro de 1995, passa a vi
gorar com a seguinte redação:

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR
N°3

Suprima-se o art. r
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. 

Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.421-A, DE 2000
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Altera a redação do parágrafo pri
meiro do artigo 159 do Decreto-lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código
de Processo Penal); tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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tas, Geraldo Magela, lédio Rosa, Inaldo Leitão, José Redação, pela constitucionalidade, juridi-
Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, cidade, técnica legislativa e, no mérito,
Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, pela aprovação deste, com substitutivo,
Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Olivei- e pela pela rejeição do de n° 3888/2000,
ra Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga- apensado (relator: DEP. LUIZ EDUARDO
Ihães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Renato
Vianna, Rcbson Tuma, Roland Lavigne, Vicente Arru- GREENHALGH) .
da, Anivaldo Vale, Átila Lira, Bispo Wanderval, Cleo- (À Comissão de Constituição e Justiça
nâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Djalma Paes, Fer- e de Redação - Art. 24, li.)
nando Coruja, Gonzaga Patriota, Moreira Ferreira, Projeto inicial publicado no OCO de
Pedro Irujo, Ricardo Izar e Wagner Salustiano. 05/08/00

Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. - _ Projeto apensado: PL 3888/00 publi-
Deputado Ney Lopes, Presidente. cado no OCO de 10/03/01

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR
N°1



SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Altera a redação do § 10 do art. 159
do Decreto-lei n° 3689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei dispõe sobre a elaboração de lis

ta de peritos não oficiais pela autoridade judicial, em
cada circunscrição judiciária, a fim de aprimorar a re
alização dos exames de corpo de delito e das outras
perícias previstas pela legislação processual penal.

Art. 2° O § 1° do art. 159, do Decreto-lei n° 3689,
de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 159 ..

11 - Voto do Relator
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de de organização dos quadros de peritos pelas auto- Permito-me, por outro lado, sugerir alteração na
ridades judiciais. redação originalmente proposta, o que farei na forma

Apenso a esta proposição acha-se o PL n° 3888, de substitutivo em anexo ofertado.
de 2000, autor o ilustre Deputado Osmar Serraglio. Passa-se à análise do projeto de lei apensado.

A proposição busca acrescentar o § 3° ao art. A redação do caput do art. 159 dispunha que "os
159 do Código de Processo Penal, dispondo que, nas exames de corpo de delito e as outras perícias serão,
comarcas onde não houver peritos oficiais e apenas em regra, feitos por peritos oficiais".
um perito nas condições exigidas pelo § 1° (perito lei- Com base nesta redação, entendeu o STF que
go), a perícia poderá ser realizada por este, a fim de era válido o laudo elaborado por apenas um perito
que não se inviabilize. oficial.

A justificação aduz que, nas pequenas comar- Todavia, a redação do art. 159 foi alterada pela
cas, muitas vezes, torna-se difícil conseguir dois pe- Lei n° 8862/94, dispondo o caput, a partir de então,
ritos nas condições exigidas pelo art. 159, tornan- que "os exames de corpo de delito e as outras períci-
do-se inviável a prova pericial. Assim, o acréscimo as serão realizados por dois peritos oficiais". Tor-
do § 3° seria benéfico à sociedade, tornando possí- nou-se, assim, ultrapassada aquela jurisprudência.
vel a prova pericial e o esclarecimento da verdade Por isso, não me parece que este projeto pu-
dos fatos. Ajunta, ainda, jurisprudência do Supremo desse ser aprovado sem que isso representasse
Tribunal Federal. uma incongruência do legislador: por que a lei exigi-

Escoado o prazo regimental, não sobrevieram ria, no caput, dois peritos oficiais, sem exceção, mas
emendas. aceitaria a perícia realizada por somente um perito

É o relatório. não oficial?
Assim, ou se muda o entendimento de que a pe

rícia deve ser realizada ao menos por dois profissio
nais (entendimento este ditado pela prudência, pois
assim se diminuiriam os erros e se evitaria eventual
má-fé do perito único), e a mudança valeria igualmen
te para os peritos oficiais, ou se mantém a exigência
numérica também no que tange aos peritos leigos.

Desse modo, o voto é pela constitucionalidade,
juridicidade, adequada técnica legislativa, e, no méri
to, pela aprovação, com substitutivo, do PL nO 3421,
de 2000, e pela constitucionalidade, juridicidade, ade
quada técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição
do PL n° 3888, de 2000.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator.

As proposições sob exame atendem ao pressu
posto de constitucionalidade, porquanto é competên
cia legislativa da União e atribuição do Congresso Na
cional legislar sobre direito processual, é legítima a
iniciativa por parte de parlamentares e adequada a
elaboração de lei ordinária.

Sob o aspecto de juridicidade também não há
óbices, na medida em que não há conflito entre as
proposições e a ordenação jurídica vigente.

Finalmente, a técnica legislativa empregada pe
los projetos é adequada, somente ressalvando-se
que a proposição apensada não fez constar a indica
ção de nova redação - "NR".

No mérito, o que pretende o ilustre Autor da pro
posição principal é que, não havendo peritos oficiais,
exista uma lista de peritos não oficiais previamente
preparada e à disposição da autoridade (policial ou
judicial), a fim de garantir, tanto quanto possível, que
a realização da perícia e o respectivo laudo sejam o
mais confiável possível.

Nesse sentido, parece-me que a proposição,
efetivamente, aperfeiçoará a legislação vigente, pois,
como se sabe, um laudo bem elaborado é fundamen
tai para que o juiz possa vir a decidir com justiça.

O perito é um auxiliar, verdadeiro assessor, tal
qual como colocasse lentes de aumento para que o
juiz visse o que não poderia distinguir a olho nu. A pe
rícia não prova; ilumina a prova.
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"Art. 159 .
§ 1° Não havendo peritos oficiais, ou

lista de peritos elaborada pela autoridade ju
dicial, em cada circunscrição judiciária, o
exame será realizado por duas pessoas idô
neas, portadoras de diploma de curso supe
rior, escolhidas, de preferência, entre as que
tiverem habilitação técnica relacionada à na
tureza do exame.

§ 2° (NR)."

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 3.504 de 2000, de autoria
do deputado Rubens Bueno determina a obrigatorie
dade dos hospitais de grande porte contarem com ci
rurgiões-dentistas em seus corpos clínicos, assim
como gabinetes odontológicos adequados para o
atendimento de pacientes.

Em parágrafo único ao artigo 1° do Projeto de
Lei, o autor define hospital de grande porte como sen-

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

Art. 3° Esta lei entra em vigor 120 (cento e vin
te) dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.504-A,DE 2000
(Do Sr. Rubens Bueno)

Determina a obrigatoriedade dos
hospitais de grande porte contarem com
cirurgiões-dentistas em seus corpos clí
nicos; tendo parecer da Comissão de Se
guridade Social e Família, pela rejeição
(relator: DEP. JORGE ALBERTO).

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

* Projeto inicial publicado no DCD de
01/9/00

Altera a redação do § 1° do art. 159
do Decreto-lei n° 3689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei dispõe sobre a elaboração de lis

ta de peritos não oficiais pela autoridade judicial, em
cada circunscrição judiciária, a fim de aprimorar a re-

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei n° 3.421/2000 e pela re
jeição do PL 3.888/2000, apensado, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos,
Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Olivei
ra Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Robson
Tuma, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Anivaldo Vale, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr.
Rosinha, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, Mauro
Benevides, Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi, Profes
sor Luizinho, Themístocles Sampaio e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

56754 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

§ 1° Não havendo peritos oficiais, ou lista de pe- alização dos exames de corpo de delito e das outras
ritos elaborada pela autoridade judicial, em cada cir- perícias previstas pela legislação processual penal.
cunscrição judiciária, o exame será realizado por Art.2°0§1°doart.159,doDecreto-lein03689,
duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de cur- de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar com a se-
so superior, escolhidas, de preferência, entre as que guinte redação:
tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do
exame.

§ 2° (NR)."
Art. 3° Esta lei entra em vigor 120 (cen-

to e vinte) dias após a data de sua publicação.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. 

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator.



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 3.504, de 2000, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Jorge Alberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rafael Guerra, José Unhares e Ivan Paixão 

Vice-Presidentes; Almerinda de Carvalho, André de
Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá, Car-

11 - Voto do Relator

Segundo a Federação Dentária Internacional
(FOI), o Brasil possui 11 % dos cirurgiões-dentistas
em atividade no mundo. Dados do Conselho Federal
de Odontologia indicam que 155.600 cirurgiões-den
tistas atuam no país. O índice ideal sugerido pela
OMS é de um dentista para 1.500 pessoas, no Brasil
a média é de um dentista para 1.033 habitantes, po
rém a distribuição e desorganizada, e se concentra
nos grandes centros.

Mesmo "sobrando" dentista no país, aproxima
damente 29,6 milhões de pessoas nunca foram a
uma consulta. Segundo o IBGE, a falta de dinheiro é a
maior barreira entre a maioria das pessoas e os con
su�tórios. Mais de 7 milhões de pessoas que nunca
consultaram um dentista, são aquelas sem rendimen
tos é os que recebem até um salário-mínimo por mês;
A exclusão e maior entre as crianças menores de
quatro anos: 86% delas jamais sequer fizeram um
aplicação de flúor. E um entre três habitantes da área
rural também nunca pós os pés em um consultório
dentário. (Esses dados fazem parte da Pesquisa Na
cional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada
em 1998 pelo IBGE em convênio com o Ministério da
Saúde).

A proposta do nobre deputado Rubens Bueno,
de obrigar os hospitais de grande porte a contarem
com cirurgiões-dentistas como parte de seus recursos
humanos, apresenta corno argumento principal a me
lhoria do atendimento e acesso dos pacientes àquela
especialidade, dentro de um conceito atual de integra
lidade das ações de saúde. Como podemos verificar
nos parágrafos anteriores, o falta de acesso ao serviço
odontológico não ocorre por escassez de consultório e
sim pelo elevado custo de um tratamento.

Ademais, o importante não é o porte do hospital.
O seu nível de complexidade de atendimento e sua
resolutividade é que é que determina tecnicamente a
necessidade de odontólogo, principalmente com for
mação em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Há hospitais
de mais de 100 leitos que não são de alta complexida
de. A maioria deles, acima de 100 leitos, hoje, no Bra
sil, não atende nesta modalidade. Por outro lado, não
sendo o hospital de alta complexidade e resolutivida
de, ao se ter o odontólogo, este seria clínico e portan
to útil para os tratamentos de urgência (que são pou-
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do o estabelecimento de saúde que contar com nú- cos) , ou para tratamentos dentários infeccionados
mero de leitos superior a 100 (cem). com o comprometimento sistêmico.

Esgotado o prazo regimental não foram recebi- A prevenção e tratamento da cárie dentária e
das emendas aos projetos. outras afecções dos dentes são eletivos, ambulatoria-

É o relatório. is e de ações de prevenção da saúde bucal, não se
justificando tecnicamente sua inclusão na rotina das
ações de saúde do sistema hospitalar. Há que se con
siderar ainda, o ônus da instalação e manutenção
destes serviços, o que certamente não corresponde
ria à realidade da necessidade do atendimento e tra
tamento da massa popular.

Assim, a obrigatoriedade não viria em solução
das necessidades nem técnicas do hospital e nem da
população. A obrigatoriedade de um hospital privado
contar com atendimento odontológico em nada contri
buí para solução do problema que reside na falta de re
cursos do paciente para custeio do tratamento. Mais
podem valer ações de saúde bucal planejadas, financi
adas e fiscalizadas pelo Poder Público, nas quais po
dem, e nada impede, que sejam desenvolvidas em
parcerias com os hospitais, em seus ambulatórios e
centros de saúde tanto público como privados.

Inicialmente, desejaria apresentar um substituti
vo ao Projeto 3.504/2000, porém deixo de fazê-lo ten
do em vista a aprovação unânime nessa Comissão,
em abril último, do Projeto de Lei n° 3.077 de 2000, do
deputado Ricardo Ferraço, que dispõe sobre a obri
gatoriedade do atendimento odontológico pela rede
de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde
- SUS e, também, pelo desenvolvimento do Plano de
Reorganização das Ações de Saúde Bucal na Aten
ção Básica, programa elaborado pelo Ministério da
Saúde que inclui o profissional em odontologia nas
equipes de saúde da família.

Entendendo que com a aprovação daquele Pro
jeto de Lei, adicionado ao Programa de Saúde Bucal
do Ministério da Sáude já contempla os anseios dos
profissionais em odontologia e amplifica o atendimen
to à população carente apresento meu voto contrário
ao PL 3.504 de 2000.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2001. 
Deputado Jorge Alberto, o Relator.



11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, "h" e 53, 11) e de Nor
ma Interna da Comissão de Finanças e Tributação,
que "estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan
ceira", aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2002 (Lei
10.266, de 24 de julho de 2001) em seu artigo 63 con
diciona a aprovação de lei ao cumprimento do art. 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal:

"Art. 63. O projeto de lei ou medida
provisória que conceda ou amplie incentivo
ou benefício de natureza tributária só será
aprovada ou editada se atendidas as exi
gências do art. 14 da Lei Complementar nO
101, de 2000.

§ 1° Aplicam-se à lei ou medida provi
sória que conceda ou amplie incentivo ou
benefício de natureza financeira as mesmas
exigências referidas no caput, podendo a
compensação, alternativamente, dar-se me-

Dispõe sobre a dedução do lucro tri
butável para fins de imposto de renda
das pessoas jurídicas, do dobro das des
pesas realizadas com programas de boi·
sas de estudos para estudantes caren
tes; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela rejei
ção deste, e pela aprovação do de n.o
4.815/01, apensado (relator: DEP.
EDUARDO SEABRA) e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela incompatibi
lidade e inadequação financeira e orça
mentária do Projeto e do de n° 4.815/01,
apensado (relator: DEP. PAUDERNEY
AVELlNO).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
18/10/00

- Parecer da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto publicado no OCO de
20/9/01

*PROJETO DE LEI N° 3.633-B, DE 2000
(Do Sr. Antônio do Valle)

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O PL n° 3.633, de 2000, torna dedutível em do
bro, na determinação do lucro real, as despesas reali
zadas com programas de bolsas de estudos para es-
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los Mosconi, Damião Feliciano, Dr. Benedito Dias, Dr. tudantes carentes, em todos os níveis, inclusive pro-
Rosinha, Eduardo Barbosa, Henrique Fontana, Jo- fissionalizante.
fran Frejat, Jorge Alberto, Laíre Rosado, Lavoisier O nobre autor justifica que o Projeto de Lei visa
Maia, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Osmânio Pereira, suprir a pouca renda dos progenitores por meio desse
Osmar Terra, Remi Trinta, Saraiva Felipe, Serafim benefício fiscal, o que poderá dar um impulso à solu-
Venzon, Tarcisio Zimmermann e Vicente Caropreso- ção do problema educacional brasileiro.
Titulares; Arlindo Chinaglia, Celcita Pinheiro, Cres- O Projeto de Lei na 4.815, de 2001, apenso, de
cêncio Pereira Junior, Eduardo Seabra, Elcione Bar- autoria do Sr. Deputado José Carlos Coutinho, permi-
balho, Euler Morais, João Eduardo Dado, Jonival Lu- te deduzir da apuração do lucro real e da base de cál-
cas Júnior, Miriam Reid, Ricarte de Freitas, Vanessa culo da contribuição social sobre o lucro líquido as do-
Grazziotin e Waldemir Moka - Suplentes. ações correspondentes ao valor das bolsas de estu-

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. - dos concedidas por entidades educacionais a alunos
Deputado Rafael Guerra, 10 Vice-Presidente, no carentes selecionados e indicados, mediante proce-
exercício da Presidência. dimentos públicos e igualitários, pelas Secretarias de

Educação dos Estados e do Distrito Federal e dos
Municípios.

O Projeto de Lei foi encaminhado à Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, onde não foram
apostadas emendas, tendo sido unanimente aprova
do o Projeto de Lei n° 4.815, de 2001, apensado, e re
jeitado o Projeto de Lei na 3.633, de 2000. Posterior
mente o PL foi enviado à Comissão de Finanças e Tri
butação, não tendo sido apostas emendas no prazo
regimental.

É o relatório.

------------,---,---,--,----



Institui contribuição de intervenção
no domínio econômico, destinada a fi
nanciar projetos de infra-estrutura; tendo
pareceres: da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior pela aprovação
(relator: DEP. JOSÉ CHAVES) e da Co-

Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e pela
inadequação orçamentária e financeira do projeto de
Lei n° 3.633, de 2000, e seu apensado PL n° 4.815,
de 2001.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002.
Deputado Pauderney Avelino, Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei n° 3.633-A/2000 e do
PL n° 4.815/01 , apensado, nos termos do parecer do
relator, Deputado Pauderney Avelino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, José Pimentel e Jor

ge Khoury - Vice-Presidentes, Carlito Merss, Chico
Sardelli, Custódio Mattos, Edinho Bez, Eraldo Tinoco,
Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Fetter Junior, João Eduardo Dado, João Mendes,
José Militão, Márcio Fortes, Milton Monti, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Ricardo
Berzoini, Roberto Brant, Sebastião Madeira, Adolfo
Marinho, Delfim Netto, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Benito Gama, Presidente

*PROJETO DE LEI N° 3.678-B, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MSC 1.172/2000

o Projeto de Lei n° 3.633, de 2000, bem como
o Projeto de Lei n° 4.815, de 2001, apensado, por
tanto, não podem ser considerados adequados, fi
nanceira e orçamentariamente, à luz do dispositivo

Em relação a isso, o art. 14 da Lei de Respon
sabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de
04.05.00), determina:

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orcamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimati
va de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

11 - estar acompanhada de medidas
de compensação, no período mencionado
no caput, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, am
pliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuições, e outros be
nefícios que correspondam a tratamento di
ferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou amplia
ção do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso 11, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medi
das referidas no mencionado inciso.
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diante o cancelamento, pelo mesmo perío- da LDO/2002 supra citado, por figurarem concessão
do, de despesas em valor equivalente. de benefício, sem a respectiva estimativa de renún-

§ :? O Poder Executivo oferecerá, cia de receita, bem como a satisfação dos demais
quando solicitado por deliberação do Plená- requisitos exigidos pelo art. 14 da Lei de Responsa-
rio de órgão colegiado do Poder Legislativo, bilidade Fiscal.
no prazo máximo de noventa dias, a estima- Dessa forma, fica também prejudicado o exame
tiva de renúncia de receita ou subsídios téc- quanto ao mérito, na Comissão de Finanças e Tributa-
nicos para realizá-Ia." ção, em acordo com o disposto no art. 10 da Norma

Interna - CFT, supra mencionada:

"Art. 10. Nos casos em que couber
também à Comissão o exame do mérito da
proposição, e for constatada a sua incompa
tibilidade ou inadequação, o mérito não será
examinado pelo Relator, que registrará o
fato em seu voto."



11- Voto do Relator

Os países que abrigam a quase totalidade dos
investidores estrangeiros em empresas brasileiras,
costumam cobrar o Imposto sobre a Renda, calcula
do em termos mundiais. Assim, na sede da empresa
são somados os lucros e dividendos percebidos em
outros países, admitida a dedução do Imposto sobre
a Renda pago nesses países.

Se o país em que o lucro ou dividendo foi auferi
do não exige tributo sobre essa renda, o país em que
domiciliados os beneficiários tributa esses rendimen
tos sem qualquer dedução. É o que acontece no caso
das empresas sediadas nas regiões abrangidas pela
SUDAM e pela SUDENE.

Ora, não é possível que se continue transferindo
essa receita - porque aqui dispensada - para países
muito mais ricos do que o nosso. Para corrigir essa ano
malia tributária, o projeto institui contribuição de inter
venção no domínio econômico, incidente sobre lucros e
dividendos, exigida mediante alíquota de 15%, quando
o beneficiário for residente ou domiciliado no exterior. E
também no caso em que os lucros e dividendos forem
atribuídos a empresas brasileiras com sócios ou acio
nistas residentes ou domiciliados no exterior.

O projeto faz ainda uma correta ressalva, dis
pensando a exigência da contribuição, se houver tra
tado que impeça a bitributação, no qual esteja previs
to o aproveitamento, no país do beneficiário, do
Imposto sobre a Renda dispensado em razão de isen
ção regional.

Como o projeto foi encaminhado a esta Casa
anteriormente à extinção da SUDAM e da SUDENE,
há necessidade de emenda que lhe altere o art. 1°,
adaptando-o ao disposto nas Medidas Provisórias n°
2.156 e n° 2.157, ambas de 24 de agosto de 2001.

O projeto não reduz receita, pelo contrário, ele
va a arrecadação da União. Não afronta, portanto, o
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
a Lei Orçamentária Anual.

À vista de todo o exposto, votamos pela compa
tibilidade e adequação orçamentária e financeira do
Projeto de Lei n° 3.678, de 2000. Quanto ao mérito,
votamos pela aprovação do projeto com a emenda
aqui anexada.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2000 .
- Deputado Jorge Khoury , Relator.

- Pareceres da Comissão de Desen
volvimento e interior publicado no OCO de
22/08/2001

- parecer do relator

- emenda oferecida pelo relator

- parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão

I - Relatório
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missão de Finanças e Tributação pela A administração e a fiscalização do tributo fica-
compatibilidade e adequação financeira e rão a cargo da Secretaria da Receita Federal e a ele
orçamentária e, no mérito, pela aprova- aplica-se a legislação vigente relativa ao contencioso
ção, com emenda (relator: DEP. JORGE administrativo federal.
KHOURY).

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no OCO de
20/10/2000

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMÁRIO

o Poder Executivo apresenta projeto de lei com
o objetivo de instituir Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico, destinada a financiar projetos
de infra-estrutura, localizados nas áreas de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazô
nia - SUDAM e da Superintendência do Desenvolvi
me~odoNo~e~e-SUDENE.

A contribuição será devida, à alíquota de 15%,
pelas pessoas jurídicas, beneficiárias de incentivo fis
cal nas áreas da SUDAM ou da SUDENE, e incidirá
sobre lucros e dividendos recebidos por residentes ou
domiciliados no exterior.

A contribuição também será devida nos casos
de lucros ou dividendos atribuídos a pessoa jurídica
domiciliada no País com sócios ou acionistas residen
tes ou domiciliados no exterior, e será paga na data
em que o lucro ou dividendo for pago, entregue, credi
tado, empregado ou remetido.

A contribuição não será exigida quando os lucros
ou dividendos forem atribuídos a residentes ou domici
liados em país que mantenha, com o Brasil, acordo
para evitar a dupla tributação com cláusula que admite
o aproveitamento do crédito do Imposto sobre a Renda
dispensado em razão de isenção regional.

---------_..__..._--_..__.._------



EMENDA ADOTADA - CFT

PROJETO DE LEI N° 4.358-0, DE 2001

Emendas do Senado ao Projeto de
Lei n° 4.358-C, de 2001, que "Dispõe so
bre o transporte rodoviário de cargas e
dá outras providências".

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2000 .
Deputado Jorge Khoury, Relator.

11I - Parecer da Comissão

Dê-se ao caput do art. 1° a seguinte redação:

"Art. 1° Fica instituída contribuição de
intervenção no domínio econômico destina
da a financiar projetos de infra-estrutura, a
cargo do Ministério da Integração Nacional,
localizados nas áreas de atuação da Agên
cia de Desenvolvimento do Nordeste 
ADENE e da Agência de Desenvolvimento
da Amazônia - ADA."

Dê-se ao caput do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° Fica instituída contribuição de interven

ção no domínio econômico destinada a financiar pro
jetos de infra-estrutura, a cargo do Ministério da Inte
gração Nacional, localizados nas áreas de atuação
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
ADENE e da Agência de Desenvolvimento da Amazô
nia-ADA:'

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
Deputado Benito Gama, Presidente.

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela compatibilidade e adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto de
Lei n° 3.678-A/2000, com emenda, nos termos do pa
recer do relator, Deputado Jorge Khoury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, José Pimentel e Jor

ge Khoury - Vice-Presidentes, Carlito Merss, Chico
Sardelli, Custódio Mattos, Edinho Bez, Eraldo Tinoco,
Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Fetter Junior, João Eduardo Dado, João Mendes,
José Militão, Márcio Fortes, Milton Monti, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Ricardo
Berzoini, Roberto Brant, Sebastião Madeira, Adolfo
Marinho, Delfim Netto, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Benito Gama, Presidente.
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EMENDA MODIFICATIVA (Às Comissões de Viação e Transpor-
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre o transporte rodo

viário de cargas, a responsabilidade do transporte e
os mecanismos de sua operação.

Art. 2° O Transporte Rodoviário de Cargas
(TRC) realizado em vias públicas, no território nacio
nal, por conta de terceiros e mediante remuneração, é
atividade econômica de natureza comercial, exercida
por pessoa física ou jurídica em regime de livre con
corrência.

Art. 3° O exercício da atividade de que trata o art.
2° depende de prévia inscrição do interessado no Re
gistro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Cargas (RNTR-C) da Agência Nacional de Transpor
tes Terrestres - ANTI.

§ 1° A Empresa de Transporte Rodoviário de
Cargas (ETC) deverá:

I - ter sede no Brasil;
11 - comprovar ser proprietária ou arrendatária

de pelo menos um veículo automotor de carga, regis
trado no País;

111 - indicar o seu Responsável Técnico, que
terá pelo menos três anos de atividade ou ter sido
aprovado em curso específico;

IV - promover a substituição do Responsável
Técnico, sempre que necessário;

V - demonstrar que os seus sócios e seu Res
ponsável Técnico têm idoneidade financeira para o
exercício da atividade.

§ 2° O TAC deverá ser residente e domiciliado
no Brasil e ser proprietário, co-proprietário ou arren
datário de, pelo menos, um veículo automotor de car
ga, registrado no País.

Art. 4° A documentação exigida para inscrição
no RNTR-C será definida em regulamento próprio.

Art. 5° O contrato a ser estabelecido entre a
ETC, o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá
a forma e a prestação de serviço desse último.

Art. 6° As relações decorrentes do contrato de
transporte de cargas de que trata o art. 5° são sempre
de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma
hipótese, a caracterização de vinculo de emprego.

Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o
julgamento de ações oriundas dos contratos de trans
porte de cargas.

Art. 7° O Transporte Rodoviário de Cargas será
efetuado sob contrato ou conhecimento de transpor
te, que deverá conter informações para a completa
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identificação das partes, dos serviços de natureza § 3° Findo o prazo previsto no § 2°, e não sendo
fiscal. retirada, a carga será considerada abandonada.

Art. 8° Com a emissão do contrato ou conheci- § 4° No caso de bem perecível ou produto peri-
mento de transporte, a ETC e o TAC assumem peran- goso, assim denominado pelo expedidor, o prazo de
te o contratante a responsabilidade: que trata o § 2° deste artigo poderá ser reduzido, con-

I - pela execução dos serviços de transporte de forme a natureza da mercadoria, devendo o transpor-
cargas, por conta própria ou de terceiros, do local em tador informar o fato ao expedidor e ao destinatário.
que as receber até a sua entrega no destino; Art. 13. Os transportadores e seus subcontrata-

/I - pelos prejuízos resultantes de perda, danos dos some~te serão liberados de sua responsabilida-
ou avarias às cargas sob sua custodia, assim como de em razao de:
pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao
houver prazo pactuado. destinatário da carga;

Parágrafo único. No caso de dano ou avaria será /I - inadequação da embalagem, quando impu-
assegurado às partes interessadas o direito de visto- tável ao expedidor da carga;
ria, de acordo com a legislação aplicável, sem prejuí- 111 - vício próprio ou oculto da carga;
zo da observância das cláusulas do contrato de segu- IV - manuseio, embargue, estiva ou descarga
ro, quando houver. executados diretamente pelo expedidor, destinatário

Art. 9° O transportador é responsável pelas ou consignatário da carga, ou ainda, pelos seus
ações ou omissões de seus empregados, agentes, agentes ou prepostos;
prepostos ou terceiros contratados ou subcontrata- V - força maior ou caso fortuito;
dos para a execução dos serviços de transporte, VI - contratação de seguro pelo contratante do
como se essas ações ou omissões fossem próprias. serviço de transporte na forma do art. 14, alínea a,

Parágrafo único. O transportador tem direito a desta Lei.
ação regressiva contra os terceiros contratados ou Parágrafo único. Inobstante as excludentes de
subcontratados, para se ressarcir do valor da indeni- responsabilidades previstas neste artigo, o transpor-
zação que houver pago. tador e seus subcontratados serão responsáveis pela

Art. 10. A responsabilidade do transportador co- agravação das ~erdas ou danos a que dere~ cau~.

bre o período compreendido entre o momento do rece- . Art. 14. Alem do ~egu ro de responsablhdad~,~I-
bimento da carga e o de sua entrega ao destinatário. VII contra danos a terceiros, o transportador rodovlano

Parágrafo único. A responsabilidade do trans- de carga, em toda operação de transporte, cO,ntará
ortador cessa uando do recebimento da car a elo com o seguro contra perda~ e danos ca~sados a car-

d
p t' t" q t t I g P ga, de acordo com o que seja estabeleCido no contra-

es ma ano, sem pro es os ou ressa vaso t d t rt d' f'to e ranspo e, que po era ser elo:
Art. 11. O atraso ocorre quando as mercadorias I I t t t d . .. d_ - pe o con ra an e os serviços, eXlmln o o

nao forem entregues d~ntro dos prazos constantes do transportador da responsabilidade de fazê-lo;
contrato ou do conhecimento de transporte. II I d d - f f' d, , . . _ - pe o transporta or, quan o nao or Irma o

Paragrafo UnlCO. Se as mercadonas nao forem pelo contratante.
entregues. dentro de trinta dias corridos após a data P , f ,. A d' - d d. .. aragra o UnlCO. s con lçoes o seguro e
estipulada, de conformidade com o disposto no ca- t rt d .,. d b d -, I . I. . . ranspo e ro oVlano e cargas o e ecerao a egls a-
put, o conslgnatano ou qualquer outra pessoa com - .
d· . d I d' d' 'd çao em vigor.

lrelto e rec amar as merca onas po era consl e- Art 15 A b'l'd d d t rt d
rá-Ias erdidas. ., . . responsa I I a e o ranspo a or por

p .,. preJulzos resultantes de perdas ou danos causados
Art. 1.2. ~ t~ansportador ~n~ormara ao expedl.dor às mercadorias é limitada ao valor declarado pelo ex-

ou ao destlnatano, quando s~hcltado, o prazo previsto pedidor e consignado no Conhecimento de Transpor-
para a entrega da mercadona. te, acrescido dos valores do frete e do seguro corres-

§ 1° O Transportador obriga-se a comunicar ao pondentes.
expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a che- Parágrafo único. Na hipótese de o expedidor não
gada da carga ao destino. declarar o valor das mercadorias, a responsabilidade

§ 2° A carga ficará à disposição do interessado, do transportador será limitada ao valor de dois DES
após notificado pelo transportador, pelo prazo de trin- (Direitos Especiais de Saque) por quilograma de peso
ta dias, se outra condição não for pactuada. bruto transportado.

• • .......,_......... • • SI ••••••••••_-_."
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Art. 16. A responsabilidade por prejuízos resul- Emendas do Senado ao Projeto de
tantes de atraso na entrega é limitada a um valor que Lei da Câmara n° 12, de 2002 (PL n°
não excederá o equivalente ao frete, desde que não 4.358, de 2001, na Casa de origem), que
contratado de forma diversa. "dispõe sobre o transporte rodoviário de

Art. 17. Os operadores de terminais, armazéns e cargas e dá outras providências".
quaisquer outros que realizem operações de trans- EMENDA N° 1
bordo são responsáveis, perante o transportador que (Corresponde à Emenda n° 1 - CCJ.)
emitiu o Conhecimento de Transporte pelas perdas e
danos causados às mercadorias quando da realiza- Dê-se a ementa do Projeto a seguinte redação:
ção das referidas operações, inclusive de depósito. "Dispõe sobre o transporte rodoviário

Art. 18. O expedidor, sem prejuízo de outras de cargas por conta de terceiros e mediante
sanções previstas em lei, indenizará o transportador remuneração.
pelas perdas, danos ou avarias resultantes de invera- EMENDA N° 2
cidade na declaração de carga ou de inadequação (Corresponde à Emenda n° 2 - CCJ.)
dos elementos que lhe compete fornecer para a emis-
são do Conhecimento, sem que tal dever de indenizar Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
exima ou atenue a responsabilidade do transportador, "Art. 1° Esta Lei dispõe sobre o Trans-
nos termos previstos nesta lei e, também, quando porte Rodoviário de Cargas (TRC) realizado
configurado o disposto nos incisos I, 11, e IV do art. 13 em vias públicas, no território nacional, por
desta lei. conta de terceiros e mediante remuneração,

Art. 19. As ações judiciais oriundas do não cum- os mecanismos de sua operação e a res-
primento das responsabilidades decorrentes do trans- ponsabilidade do transportador."
porte deverão ser intentadas no prazo máximo de um EMENDA N° 3
ano, contado da data da entrega da mercadoria ou a (Corresponde à Emenda n° 3 - CCJ)
partir do quadragésimo quinto dia, após o prazo previs-
to para a referida entrega, se esta não for entregue. Suprima-se o art. 2° do Projeto.

Art. 20. É facultado aos contratantes dirimir seus EMENDA N° 4
conflitos recorrendo à arbitragem. (Corresponde à Emenda n° 4 - CCJ)

Art. 21. Para todos os efeitos fiscais e previden- Dê-se ao art. 3° do Projeto a seguinte redação:

ciários, a parcela destinada à remuneração da "Art. 3° A atividade econômica de que
mão-de-obra do TAC, compreendida nos fretes que trata o art. 1° é de natureza comercial. exer-
contratar, corresponderá a onze inteiros e setenta e cida por pessoa física ou jurídica em regime
um centésimos por cento do montante bruto recebido de livre concorrência, e depende de prévia
a este título. inscrição do interessado em sua exploração

Art. 22. As infrações do disposto nesta Lei serão no Registro Nacional de Transportadores
punidas com multas administrativas de R$550,00 (qui- Rodoviários de Cargas (RNTR-C) da Agên-
nhentos e cinqüenta reais) a R$10.500,OO (dez mil e cia Nacional de Transportes Terrestres
quinhentos reais), a serem aplicadas pelo órgão com- (ANTI), nas seguintes categorias:
petente, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo I - Transportador Autônomo de Car-
do cancelamento da inscrição, quando for o caso. gas (TAC), pessoa física, que tenha no

Art. 23. Na aplicação do disposto nesta lei, ficam transporte rodoviário de cargas a sua ativi-
ressalvadas as disposições previstas em acordos ou dade profissional;
convênios internacionais firmados pela República Fe- 11 - Empresa de Transporte Rodoviá-
derativa do Brasil. rio de Cargas (ETC), pessoa jurídica, consti-

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua tuída por qualquer forma prevista em lei,
publicação. que tenha no transporte rodoviário de car

gas a sua atividade principal.
Art. 25. Revoga-se a Lei n° 6.613, de 10 de julho § 1° O TAC deverá:

de 1980. I - comprovar ser proprietário, co-pro-
Câmara dos Deputados, 5 de abril de 2002. - prietário ou arrendatário de, pelo menos, um

Aécio Neves. veículo automotor de carga, registrado em



EMENDA N°S
(Corresponde à Emenda n° 8 - CCJ)

Dê-se ao art. 12 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 12. O transportador informará ao
expedidor ou ao destinatário, quando não
pactuado no contrato ou conhecimento de
transporte, o prazo previsto para a entrega
da mercadoria.

§ 1° O transportador obriga-se a co
municar ao expedidor ou ao destinatário,
em tempo hábil, a chegada da carga ao
destino.

§ 2° A carga ficará à disposição do in
teressado, após a comunicação de que trata
o § o pelo prazo de 30 (trinta) dias, se outra
condição não for pactuada.

§ 3° Findo o prazo previsto no § 2°,
não sendo retirada, a carga será considera
da abandonada.

§ 4° No caso de bem perecível ou pro
duto perigoso, o prazo de que trata o § 2°
deste artigo poderá ser reduzido, conforme
a natureza da mercadoria. devendo o trans
portador informar o fato ao expedidor e ao
destinatário.

§ 5° Atendidas as exigências deste ar
tigo, o prazo máximo para carga e descarga
do veículo de Transporte Rodoviário de Car
gas será de 5 (cinco) horas, contadas da
chegada do veículo no endereço de destino:
após este período será devido ao TAC ou à
ETC o valor de R$1.00 (um real) por tonela
da/hora ou fração."

EMENDA N°6
(Corresponde à Emenda nO 6 - CCJ)

Dê-se ao art. 5° do Projeto a seguinte redação:

"Art. 5° O contrato a ser celebrado en
tre a ETC e o TAC ou entre o dono ou em
barcador da carga e o TAC definirá a forma
de prestação de serviço desse último, como
agregado ou independente.

§ 1° Denomina-se TAC-agregado
aquele que coloca veículo de sua proprieda
de ou de sua posse, a ser dirigido por ele
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seu nome no órgão de trânsito, como veícu- propno ou por preposto seu, a serviço do
lo de aluguel; contratante, com exclusividade, mediante

11 - comprovar ter experiência de, remuneração certa.
pelo menos, 03 (três) anos na atividade, ou § 2° Denomina-se TAC-independente
ter sido aprovado em curso específico. aquele que presta os serviços de transporte

§ 2° A ETC deverá: de carga de que trata esta Lei em caráter
I - ter sede no Brasil; eventual e sem exclusividade, mediante fre-
11 - comprovar ser proprietária ou ar- te ajustado a cada viagem."

rendatária de, pelo menos, 01 (um) veículo EMENDA N° 7
automotor de carga, registrado no País; (Corresponde à Emenda nO 7 - CCJ)

111 - indicar e promover a substituição
do Responsável Técnico, que deverá ter, Dê-se ao art. 7° do Projeto a seguinte redação:

pelo menos, 03 (três) anos de atividade ou "Art. 7° O transporte rodoviário de car-
ter sido aprovado em curso específico; gas será efetuado sob contrato ou conheci-

IV - demonstrar capacidade financei- mento de transporte, que deverá conter in-
ra para o exercício da atividade e idoneida- formações para a completa identificação
de de seus sócios e de seu responsável téc- das partes e dos serviços e de natureza fis-
nico. cal."

§ 3° Para efeito de cumprimento das
exigências contidas no inciso 11 do § 2° des
te artigo, as Cooperativas de Transporte de
Cargas deverão comprovar a propriedade
ou o arrendamento dos veículos automoto
res de cargas de seus associados.

§ 4° Deverá constar no veículo auto
motor de carga, na forma a ser regulamen
tada pela ANTI, o número de registro no
RNTR-C de seu proprietário ou arrendatário.

§ 5° A ANTI disporá sobre as exigên
cias curriculares e a comprovação dos cur
sos previstos no inciso II do § 1° e no inciso
111 do § 2° deste artigo."

EMENDA N°5
(Corresponde à Emenda n° 5 - CCJ.)

Dê-se ao art. 4° do Projeto a seguinte redação:

"Art. 4° O processo de inscrição e cas
sação do registro, bem como a documenta
ção exigida para o RNTR-C, serão regula
mentados pela ANTI."

._---------_.__.- , _--_._.._._.._---
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EMENDA N°9
(Corresponde à Emenda n° 9 - CCJ)

Dê-se ao inciso VI e ao parágrafo único do art.
13 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 13 .

VI - contratação de seguro pelo con
tratante do serviço de transporte. na forma
do art. 14, inciso I, desta lei.

Parágrafo único. Não obstante as ex
cludentes de responsabilidades previstas
neste artigo, o transportador e seus subcon
tratados serão responsáveis pela agravação
das perdas ou danos a que derem causa."

EMENDA N° 10
(Corresponde à Emenda n° lO - CCJ)

Dê-se ao caput do art. 14 do Projeto a seguinte
redação:

"Art. 14. Sem prejuízo do seguro de
responsabilidade civil contra danos a tercei
ros previsto em lei, toda operação de trans
porte contará com o seguro contra perdas
ou danos causados à carga, de acordo com o
que seja estabelecido no contrato ou conheci
mento de transporte, podendo o seguro ser
contratado:

EMENDA N° 11
(Corresponde à Emenda nO 11 - CCJ)

Dê-se ao caput do art. 15 do Projeto a seguinte
redação:

"Art. 15. A responsabilidade do trans
portador por prejuízos resultantes de perdas
ou danos causados às mercadorias é limita
da ao valor declarado pelo expedidor e con
signado no contrato ou conhecimento de
transporte, acrescido dos valores do frete e
do seguro correspondentes.

EMENDA N° 12
(Corresponde à Emenda n° 12 - CCJ)

Dê-se ao art. 16 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 16. Quando não definida no con
trato ou conhecimento de transporte. a res
ponsabilidade por prejuízos resultantes de
atraso na entrega é limitada ao valor do fre
te."

EMENDA N° 13
(Corresponde à Emenda n° 13 - CCJ)

Dê-se ao art. 18 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 18. O expedidor, sem prejuízo de
outras sanções previstas em lei, indenizará
o transportador pelas perdas, danos ou ava
rias:

I - resultantes de inveracidade na de
claração de carga ou de inadequação dos
elementos que lhe compete fornecer para a
emissão do conhecimento de transporte,
sem que tal dever de indenizar exima ou
atenue a responsabilidade do transportador,
nos termos previstos nesta lei; e

11 - quando configurado o disposto
nos incisos I, 11 e IV do art. 13 desta lei."

EMENDA N° 14
(Corresponde à Emenda n° 14 - CCJ)

Dê-se ao art. 19 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 19. Prescreve em 1 (um) ano a
pretensão à reparação pelos danos relativos
aos contratos de transporte, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimen
to do dano pela parte interessada."

Emenda n° 15
(Corresponde à Emenda n° 15 - CCJ)

Dê-se ao art. 22 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 22. As infrações do disposto nes
ta lei serão punidas com multas administrati
vas de R$550,00 (quinhentos e cinqüenta
reais) a R$10.500.00 (dez mil e quinhentos
reais), a serem aplicadas pela ANTT, sem
prejuízo do cancelamento da inscrição no
RNTR-C. quando for o caso."

EMENDA N° 16
(Corresponde à Emenda n° 16 - CCJ)

Dê-se ao art. 24 do Projeto a seguinte reda-
ção:

"Art. 24. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. assegurando-se aos que
já exercem a atividade de transporte rodo
viário de cargas inscrição no RNTR-C e a
continuação de suas atividades. observadas
as disposições desta lei."

Senado Federal, 2 de dezembro de 2002. 
Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Fe
deral.



56764 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Ofício nO 1.314 (SF)

Brasília, 2 de dezembro de 2002

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

Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Federal aprovou, em revisão e com emendas, o Pro
jeto de Lei da Câmara n° 12, de 2002 (PL nO 4.358,
de 2001, nessa Casa), que "dispõe sobre o trans
porte rodoviário de cargas e dá outras providências".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os
autógrafos referentes às emendas em apreço, bem
como, em devolução, um da proposição primitiva.

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário no exercício da Primeira Se
cretaria.

*PROJETO DE LEI N° 4.774-A, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Delibera sobre a contagem de tem
po para aposentadoria, dos serviços
prestados por cidadãos em órgãos públi
cos e empresas privadas na prática de
estágio; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela rejei
ção (relator: DEP. RAIMUNDO GOMES
DE MATOS).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
02/06/01

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.774, de 2001 , de autoria do
ilustre Deputados José Carlos Coutinho, prevê que os
serviços prestados, a título de estágio, em órgãos pú
blicos e empresas privadas serão empregados na
contagem de tempo para fins de aposentadoria.

Argumenta o Autor da Proposição que a prática
de estágios pelos estudantes é de fundamental im
portância para complementar as atividades curricula-

res e adquirir experiência profissional. Assim sendo,
considera justo que os períodos de estágio em que
seja comprovada a carga horária semanal pela con
cessão de aposentadoria.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao Projeto de Lei n° 4.774, de
2001.

É o relatório.

11- Voto do Relator

O Projeto de Lei n° 4.774, de 2001, pretende
que o tempo de serviço prestado em estágio por estu
dantes seja utilizado na contagem de tempo de servi
ço para efeito de concessão de aposentadoria, inde
pendentemente do recolhimento de contribuições
para os regimes previdenciários.

De ressaltar que essa proposta vai de encontro
ao disposto na Emenda Constitucional n° 20, de 15 de
dezembro de 1998, e, por conseguinte, na legislação
infraconstitucional relativa á Previdência Social. De
fato, a concessão de aposentadoria pelo regime Ge
rai de Previdência Social- RPGS, tutelado pelo Insti
tuto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como
pleos regimes previdenciários dos servidores públi
cos, está condicionada à comprovação de um tempo
de contribuição mínimo.

Cabe destacar, ainda, que a Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991, não impede a filiação ao RGPS do
estudante maior de 16 anos que presta estágio, cum
prido nos estritos termos da Lei n° 6.494, de 7 de de
zembro de 1977, ou seja, com a interveniência obri
gatória da instituição de ensino e com o objetivo de
propiciar a complementação do ensino e da aprendi
zagem, devendo ser planejado, executado, acompa
nhado e avaliado em conformidade com os currículos,
programas e calendário escolares.

De fato, embora a prática de estágio não enqua
dre o estudante como segurado obrigatório do RG PS,
a legislação permite que ele se filie ao Regime como
a segurado facultativo. Contribuindo para o sistema
na qualidade de segurado facultativo, o estagiário fará
jus à contagem desse tempo de contribuição para
efeito da concessão de qualquer benefício previden
ciário, e não apenas aposentadoria.

Por último, gostaríamos também de alertar para
o fato de que o valor da bolsa percebida pelo estagiá
rio pode ser inferior ao valor do salário mínimo e, nes
sa hipótese, estaria aquém do valor mínimo sobre o
qual incide a contribuição previdenciária, daí porque
torná-lo segurado obrigatório do RG PS poderia preju
dicá-lo sobremaneira.
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Ante o exposto, votamos pela rejeição do Proje- - Parecer da Comissão de Agricultura
to de Lei n° 4.774, de 2001 e Política Rural publicado no OCO de

Sala da Comissão, 24 de abril de 2002. - Depu- 19/04/02
tado Raimundo Gomes de Matos, Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 4.774, de 2001, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Raimundo Gomes
de Matos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rafael Guerra, José Unhares e Ivan Paixão 
Vice-Presidentes; Almerinda de Carvalho, André de
Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá, Car
los Mosconi, Damião Feliciano, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Henrique Fontana, Jo
fran Frejat, Jorge Alberto, Laíre Rosado, Lavoisier
Maia, Udia Quinan, Lúcia Vânia, Osmânio Pereira,
Osmar Terra, Remi Trinta, Saraiva Felipe, Serafim
Venzon, Tarcisio Zimmermann e Vicente Caropreso
Titulares; Arlindo Chinaglia, Celcita Pinheiro, Cres
cêncio Pereira Junior, Eduardo Seabra, Elcione Bar
balho, Euler Morais, João Eduardo Dado, Jonival Lu
cas Júnior, Miriam Reid, Ricarte de Freitas, Vanessa
Grazziotin e Waldemir Moka - Suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Rafael Guerra, 1° Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.

*PROJETO DE LEI N° 4.808-8, DE 2001
(Do Sr. Ney Lopes)

Altera a Lei n° 10.193, de 14 de feve
reiro de 2001, para o fim de disciplinar
operações de crédito na área declarada
em situação de emergência no nordeste e
dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, pela rejeição (relator: DEP.
CLEONÂNCIO FONSECA) e da Comissão
de Finanças e Tributação, pela incompati
bilidade e inadequação financeira e orça
mentária (relator: DEP. JORGE KHOURV).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural, de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11.)

.. Projeto inicial publicado no OCO de
08/06/01

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.808, de 2001, propõe mu
danças na Lei n° 10.193, de 14 de fevereiro de 2001,
que instituiu o Programa Especial de Financiamento
para Combate aos Efeitos da Estiagem em Financia
mentos Rurais Concedidos na Área de Atuação da
SUDENE.

O Projeto altera a redação do caput do art. 3° da
Lei nO 10.193/2001, tornando obrigatória a prorroga
ção de dívidas rurais por bancos federais, e inclui
novo parágrafo ao artigo, estendendo a prorrogação
às operações de créditos rural já anteriormente rene
gociadas, inclusive aquelas com amparo na Lei n°
9.138, de 29 de novembro de 1995.

O PL inclui também novo artigo na Lei
10.193/2001, dispondo que os encargos financeiros
dos financiamentos concedidos com recursos dos
Fundos Constitucionais, em qualquer hipótese, serão
os mesmos previstos na Lei n° 10.177, de 12 de janei
ro de 2001, desde que os devedores tenham suas
unidades situadas em municípios localizados na área
de atuação da SUDENE.

Não foram apresentadas emendas ao Projeto.

U- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, apreciar a proposição quanto à sua compatibilida
de ou adequação com o plano plurianual, a lei de dire
trizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI,
art.53, 11) e de Norma Interna da Comissão de Finan
ças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que "estabe
lece procedimentos para o exame de compatibilidade
ou adequação orçamentária e financeira".

A Lei nO 10.193, de 14 de fevereiro de 2001 , es
tabelece condições especiais de juros, prazos e limi
tes para financiamentos rurais na área da SUDENE. A
Lei definiu que o Programa será operado pelo Banco
do Nordeste do Brasil, contando com recursos oriun
dos do FNE, do FAT e do BNDES, e autorizou os ban
cos oficiais federais a concederem prorrogação de dí
vidas já contratadas.



':411. 10. Nos casos em que couber
também à Comissão o exame do mérito da
proposição, e for constatada a sua incompa
tibilidade ou inadequação, o mérito não será
examinado pelo Relator, que registrará o
fato em seu voto."

Diante de todo o exposto, voto pela
incompatibilidade e pela inadequação orçamentária e
financeira do Projeto de Lei nO 4.808, de 2001.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2002. 
Deputado Jorge Khoury, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e

':411. 48. O crédito rural, instrumento de
financiamento da atividade rural, será supri
do por todos os agentes financeiros sem
discriminação entre eles, mediante aplica
ção compulsória, recursos próprios livres,
dotações das operações oficiais de crédito,
fundos e quaisquer outros recursos ... "

Das fontes acima apontadas, aquelas que atual
mente têm maior expressão no financiamento do cus
teio e investimento rural são as aplicações compulsó
rias (também conhecidas como exigibilidades bancá
rias) e as dotações das operações oficiais de crédito
(principalmente recursos para equalização de taxas
de juros).

As exigibilidades bancárias decorrem de nor
mas expedidas pelo Banco Central, por meio do Ma
nua� do Crédito Rural, que determinam que as institui
ções financeiras estão obrigadas a aplicar um per
centual mínimo dos saldos das rubricas sujeitas ao
recolhimento compulsório no financiamento agrope
cuário. Isso implica que as taxas de juros fixadas para
um plano de safra (para o Plano de Safra 2002/2003 a
taxa básica é de 8,75% aa) já embutem os custos de
captação, administrativos e tributários, a serem su
portados pelas instituições financeiras na concessão
do crédito rural com lastro nessa fonte.

Como as exigibilidades, em geral, não suprem a
demanda de financiamentos, o Ministério da Fazenda
edita portarias por meio das quais autoriza o emprego
de outras fontes como o FAT e o BNDES. Esses recur
sos estão sujeitos legalmente a uma remuneração
mínima, o que obriga o Governo a arcar com o dife
renciai de custos entre taxas cobradas nos emprésti-
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O Projeto de Lei n° 4.808, de 2001, propõe as mos e as taxas legais de remuneração da fonte, so-
seguintes alterações nesse normativo: i) obrigatorie- madas aos custos administrativos e tributários incorri-
dade (e não apenas autorização) de prorrogação de dos pela instituição financeira. Essa diferença é paga
dívidas por parte dos bancos federais, devendo ser sob a forma de equalização com dotações alocadas
prorrogadas todas as dívidas (inclusive aquelas já ob- na Lei Orçamentária Anual na Unidade Orçamentária
jeto de outras renegociações); e ii) aplicação dos en- 74101 - Operações Oficiais de Crédito (Recursos sob
cargos previstos na Lei nO 10.177, de 12 de janeiro de Supervisão do Ministério da Fazenda).
2001, a todos os financiamentos concedidos com re- A previsão de obrigatoriedade de prorrogação
cursos dos fundos constitucionais, na área de atua- dos pagamentos das dívidas (inclusive operações já
ção da SUDENE. anteriormente renegociadas), de que trata o Projeto

No que se refere a esta última alteração, enten- em análise, traria as seguintes implicações: i) nos fi-
demos que a proposta visa apenas explicitar uma nanciamentos lastreados em exigibilidades, redunda-
condição já prevista na legislação, portanto, sem im- ria em menor disponibilidade de recursos para novos
pactos adicionais sobre as receitas ou despesas pú- empréstimos; ii) na parcela de financiamentos que
blicas federais. conta com recursos de fontes equalizáveis, haveria

Sobre a primeira proposta, cabe ressaltar que o elevação das despesas com a subvenção de equali-
crédito rural é disciplinado pela Lei n° 8.171 , de 17 de zação de taxas até um limite indefinido.
janeiro de 1991, que dispõe em seu art. 48: A geração de novas despesas com esse tipo de

subvenção, porém, apresenta inconvenientes no que
se refere ao cumprimento de requisitos de adequação
orçamentária e financeira.

As despesas da União com equalizações de ta
xas enquadram-se no Grupo de Natureza de Despe
sa "Outras Despesas Correntes". Ocorre que esse
Grupo constitui despesa de caráter não-financeiro,
cujos desembolsos representam impactos diretos à
meta de superávit primário estabelecida na Lei n°
10.266, de 24 de julho de 2001 (LDO-2002).

Portanto, em que pesem os nobres propósitos
que orientaram sua elaboração, o PL n° 4.808/2001
não pode ser considerado adequado ou compatível,
sob os aspectos orçamentário e financeiro, o que pre
judica o exame quanto ao mérito, na Comissão de Fi
nanças e Tributação, em função do disposto no art. 10
da Norma Interna - CFT:



6
12

181
329

Anexo 11 - Funções Comissionadas

1. FC-05130
2. FC-04
3. FC-03
4. FC-02
Total

Anexo I - Cargos de Provimento Efetivo

1. Analista Judiciário 317
2. Técnico Judiciário 382
3. Auxiliar Judiciário 40
Total 739

Através dos arts. 2 ° e 3° o projeto pretende
validar ou convalidar transformações e alterações
efetuadas no quadro de pessoal daquele Tribunal

Por intermédio do Ofício TRT/GP/SCOF n°
011/02, de 10 de junho de 2002, o Exmoo Sr. Juiz Pre
sidente do Tribunal Regional do Trabalho da 28 Re
gião encaminha expediente elaborado pela área téc
nica do referido Tribunal, com o qual procura demons
trar o acréscimo do dispêndio estimado à luz dos di
plomas legais que regem a matéria e facultam a reali
zação de despesas dessa magnitude e ordem.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em 10 de abril de 2002, aprovou o
projeto nos termos do parecer do relator, com emen
da, suprimindo os mencionados arts. 2° e 3°.

Nesta Comissão, no prazo regimental, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

É o nosso relatório

*PROJETO DE LEI N° 4.943-B, DE 2001
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Cria cargos de provimento efetivo e
funções comissionadas no Quadro de
Pessoal do Tribunal Regional do Traba
lho da 28 Região e dá outras providênci
as; tendo pareceres: da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação, com emenda (rela
tor: Dep. Luiz Antonio Fleury) e da Co
missão de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária (re
lator: Dep. Fetter Junior).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
22/08/01

- Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público publica
do no OCO de 24/4/02
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orçamentária do Projeto de Lei nO 4.808-A/2001, nos diado na cidade de São Paulo - Sp, serão acrescidos,
termos do parecer do relator, Deputado Jorge Khoury. conforme relacionam os anexos I e 11, respectivamen-

Estiveram presentes os Senhores Deputados: te, os cargos de provimento efetivo e as funções co-
Benito Gama - Presidente, José Pimentel e Jorge missionadas, com seus correspondentes quantitati-
Khoury - Vice-Presidentes, Carlito Merss, Chico Sar- vos, conforme se segue:
delli, Custódio Mattos, Edinho Bez, Eraldo Tinoco,
Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Fetter Junior, João Eduardo Dado, João Mendes,
José Militão, Márcio Fortes, Milton Monti, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Ricardo
Berzoini, Roberto Brant, Sebastião Madeira, Adolfo
Marinho, Delfim Netto, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Benito Gama, Presidente.

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Tribu
nal Superior do Trabalho, foi encaminhado por meio
do Ofício STST.GDGCA.GP.N° 312, de 19 de julho de
2001 , do ExmOSr. Ministro Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho, e dispõe que ao Quadro de Pesso
al do Tribunal Regional do Trabalho da 28 Região, se-

11 - Voto do Relator

Cabe a este órgão técnico o exame do projeto
de lei quanto à sua compatibilização ou adequação
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentá
rias e o orçamento anual, conforme estabelece o art.
53, inciso 11, combinado com art. 32, inc. IX, letra h, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O Plano Plurianual para o período 2000/2003
(Lei nO 9.989, de 21 de julho de 2000), não prevê ação
específica relativa à proposta contida no projeto.
Pode-se, contudo, enquadrá-Ia no programa 0571 
Prestação Jurisdicional Trabalhista, ação 4256 
Apreciação de Causas Trabalhistas.



A lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o
exercício financeiro de 2002 ( art. 59 Lei na 10.266,
de 24 de julho de 2001) estabelece que a criação
de cargos, empregos e funções e a alteração de es
trutura de carreira pública devem constar de anexo
específico da lei orçamentária, observando o dispos
to no art. 71 da Lei Complementar na 101, de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).

A lei orçamentária para o exercício de 2002 (Lei
na 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no seu "Quadro
VI - Autorizações de que trata o art. 169, § 10 ,11, da
Constituição", traz a seguinte autorização: "2 - Poder
Judiciário: 1- Preenchimento de funções e cargos co
missionados vagos constantes da tabela a que se re
fere o § 1° do art. 53 da Lei na 10.266, de 2001:'

Quanto à Justiça do Trabalho, especificamente,
a lei orçamentária autoriza apenas o provimento de
até 1.700 cargos efetivos.

Como se vê, a lei orçamentária em vigor, quan
do se refere ao Poder Judiciário, expressa autoriza
ção de despesas com pessoal apenas para as decor-
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No que concerne à adequação do projeto à Lei rentes dos preenchimentos de funções e cargos co-
de Diretrizes Orçamentárias - LDO, é importante res- missionados já existentes, não se reportando, des-
saltar que, no exame de proposição sobre criação de sarte, àquelas provenientes da criação de cargos ou
cargos e funções e alteração de estrutura de carrei- funções.
ras, deve ser considerada também a determinação Há que se analisar ainda a proposição à luz da
constitucional prevista no Art. 169 da Carta Magna, Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF (Lei Comple-
especialmente, as restrições e exceções contidas no mentar na 101, de 4 de maio de 2000). Os gastos que
parágrafo primeiro deste dispositivo, com a redação adviriam com a implementação do projeto de lei en-
dada pela Emenda Constitucional na 19/98, nos se- quadrar-se-iam na condição de despesa obrigatória
guintes termos: de caráter continuado. [1] Nesse sentido, a proposi

ção fica sujeita à observância do disposto no artigo
"Art. 169 17, §§ 1°e 20 , da referida LRF. Pelo que dispõe o § 10 ,

§ 1° A concessão de qualquer vanta- o ato que criar ou aumentar despesas de caráter con-
gem ou aumento de remuneração, a criação tinuado deverá ser instruído com estimativa do impac-
de cargos, empregos e funções ou alteração to orçamentário-financeiro no exercício em que entrar
de estrutura de carreiras, (grifo nosso) bem em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a ori-
como a admissão ou contratação de pesso- gem dos recursos para o seu custeio. O § 20

, por sua
aI, a qualquer título, pelos órgãos e entida- vez, determina que tal ato deverá ser acompanhado e
des da administração direta ou indireta, in- comprovação de que a despesa criada ou aumentada
clusive fundações instituídas e mantidas não afetará as metas de resultados fiscais previstas
pelo poder público, só poderão ser feitas: na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, devendo

I - se houver prévia dotação orçamen- seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
tária suficiente para atender às projeções de compensados pelo aumento permanente de receita

ou pela redução permanente de despesas.
despesas de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes (grifo nosso); Por meio do Ofício TRT/GP na 011/02, de

10.06.2002, o Exmo Sr. Juiz Presidente do Tribunal
/I - se houver autorização específica

Regional do Trabalho da 2a Região, encaminha docu-
(grifo nosso) na lei de diretrizes orçamentá- mento "elaborado pela área técnica deste Tribunal,
rias, ressalvas as empresas públicas e as que a despesa referente à criação dos cargos que se
sociedades de economia mista." pretende no Projeto de Lei na 4.943/2001, está em

conformidade e abaixo dos limites legais, conforme
definido na alínea b, inciso I art. 20, combinado com o
art. 71 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal".

Sobre a existência ou não de quantitativo orça
mentário suficiente ao atendimento das novas despe
sas geradas pela aprovação do presente projeto de
lei, haja vista que os totais consignados à unidade or
çamentária, para o presente exercício, conforme
consta no SIAFI/MF, apresenta valores inferiores ao
registrados no exercício anterior, o que poderia impli
car, grosso modo, insuficiência de saldos orçamentá
rios ao atendimento das novas despesas, as informa
ções prestadas por meio do ofício citado, informam
que existem recursos orçamentários suficientes ao
atendimento das novas despesas produzidas pela
aprovação do projeto de lei e os montantes previstos
na Lei Orçamentária em vigor são inferiores aos re
gistrados no exercício de 2001, "devido à diminuição
de despesas com o pessoal ativo do Órgão, redução
esta, por sua vez, que propicia a disponibilidade orça
mentária demonstrada.. :'

__________._.Ill~....IN__IIII ....,.,__~.." ... ~_"·"



SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O projeto em apreciação, de autoria do nobre
Deputado Germano Rigotto,propõe alterar o inciso 111
do art. 8° da Lei n° 9.311, de 1996, que institui a Con
tribuição Provisória sobre Movimentação ou Trans
missão de Valores e de Créditos e Direitos de Nature
za Financeira (CPMF) e dá outras providências.

O art. 8° da Lei nO 9.311, de 1996, dispõe sobre
os lançamentos para os quais a alíquota da CPMF
fica reduzida a zero, estando mencionados no seu in
ciso 111 os lançamentos em contas correntes de depó
sitos das sociedades corretoras de títulos, valores
mobiliários e câmbio, das sociedades distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, das sociedades de in
vestimento e fundos de investimento constituídos nos
termos dos arts. 49 e 50 da Lei n° 4.728, de 1965, das
sociedades corretoras de mercadorias e dos serviços
de liquidação, compensação e custódia vinculados às

[1] Nos termos do art. 17 da LRF "considera-se obrigatória de
caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, media
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente
a obrigação legal de sua execução por um período superior a
dois exercícios'.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto de Lei n° 4.943-A/01, nos termos do parecer do
relator, Deputado Fetter Junior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, José Pimentel 

Vice-Presidente, Carlito Merss, Chico Sardelli, Custó
dio Mattos, Divaldo Suruagy, Edinho Bez, Eraldo Ti
noco, Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Co
ruja, Fetter Junior, João Eduardo Dado, João Men
des, José Carlos Fonseca Jr., José Militão, Márcio
Fortes, Milton Monti, Mussa Demes, Pauderney Aveli
no, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Ricardo Berzoini,
Sampaio Dória, Adolfo Marinho, André de Paula, Ju
quinha, Luiz Carlos Hauly e Marcos Cintra.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
Deputado Benito Gama, Presidente.
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Vale acrescentar, ainda, que em aditamento as * PROJETO DE LEI N° 4.964-B, DE 2001
informações prestadas pelo Tribunal, e por provoca- (Do Sr. Germano Rigotto)
ção desta relatoria, novas informações foram trazidas Altera a Lei n° 9.311, de 24 de outu-
acerca da adequação e compatibilidade mesmo após bro de 1996, que institui a Contribuição
a sanção das Leis ns. 10.474 e 10.475, ambas de Provisória sobre Movimentação ou Trans-
27.06.2002, que reajustam os vencimentos da magis- missão de Valores e de Créditos e Direi-
tratura e dos funcionários do Poder Judiciário. tos de Natureza Financeira - CPMF, e dá

Com efeito, as Leis ns. 10.474 e 10.475, já conti- outras providências; tendo pareceres: da
nham a previsão do legislador para que, quando san- Comissão de Finanças e Tributação pela
cionadas, ocorresse o repasse dos respectivos recur- compatibilidade financeira e orçamentária
sos destinados à sua implementação. e, no mérito, pela aprovação, com emen-

E foi o que aconteceu, visto que, a Lei n° da, contra os votos dos Deputados José
10.527, de 8 de agosto de 2002, contemplou, entre Pimentel, Pedro Eugênio, Carlito Merss e
outros, o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região RicardoBerzoini (Relator: Deputado José
com o crédito suplementar no valor de R$ Carlos Fonseca Jr.) e da Comissão de
15.498.584,00, verba essa destinada a cobrir o acrés- Constituição e Justiça e de Redação pela
cimo dos gastos com despesa de pessoal ativo, em constitucionalidade, juridicidade e técnica
razão das leis acima mencionadas. legislativa deste, e da emenda da Comis-

Em assim sendo, apesar da Lei Orçamentária são de Finanças e Tributação (Relator:
não expressar especificamente a autorização defini- Deputado Inaldo Leitão).
da na Lei de Diretrizes Orçamentárias e considerando (Às Comissões de Finanças e Tributa-
as declarações formalizadas pelo Órgão no sentido ção; e de Constituição e Justiça e de Reda-
da existência de saldos orçamentários suficientes, ção (art. 54) - art. 24. 11.)
somos pela adequação financeira e orçamentária do * Projeto inicial publicado no OCO de
Projeto de Lei n° 4.943, de 2001. 4-8-2001

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. - - Parecer da Comissão de Finanças e
Deputado Felter Junior, Relator. Tributação publicado no OCO de 5-12-02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação



A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 4.964-A/2001
e da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Inaldo
Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes- Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Alda Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Munia Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Atila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,

11 - Voto do Relator

Finalmente, a proposição veio a esta Comissão,
nos termos do art 54, 11, do Regimento Interno.

É o relatório.

Cabe a esta Comissão o exame da constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos
regimentais.

Trata-se de matéria da competência legislativa
da União, à luz do disposto nos arts. 149 e 195, § 4°,
da Constituição Federal, e dos arts. 74 e 75 de Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
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bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, e das Outrossim, o Projeto de Lei em comento vem a
instituições financeiras não referidas no inciso IV do garantir a efetividade dos princípios constitucionais
art. 20, bem como das cooperativas de crédito, desde da estrita legalidade tributária (art. 150, I), da igualda-
que os respectivos valores sejam movimentos em de (art. 5° e 150, 11), da capacidade contributiva (art.
contas correntes de depósito especialmente abertas 145, § 1°) e da vedação ao confisco (art. 150, IV).
e exclusivamente utilizadas para as operações a que Ademais, tanto o Projeto de Lei quanto a Emen-
se refere o parágrafo 30 do mesmo artigo. da apresentada pela Comissão de Finanças e Tribu-

A alteração pretendida visa suprir lacuna, por tação encontram-se em perfeita adequação com o or-
meio da menção às câmaras ou prestadores de servi- denamento infraconstitucional vigente.
ços de compensação e de liquidação de que trata o Quanto aos pré-requisitas ao trâmite das propo-
parágrafo único do art. 2° da Lei n° 10.214, de 2001, e sições nesta Casa, tanto o Projeto de Lei como a
os prestadores de serviço de registro, recebimento e Emenda aprovada pela Comissão de Finanças e Tri-
liquidação de direitos creditórios e de seus títulos re- butação observam as exigências para o seu regular
presentativos, desde que credenciados e fiscalizados processamento.
pelo Banco Central, no conjunto das entidades men- Quanto à boa técnica legislativa e redacional,
cionadas no inciso 111. não cabe ressalva pois estão as proposições em exa-

O autor do projeto esclarece que as entidades me de acordo com o prescrito pela Lei Complementar
que pretende incluir no inciso 111 do art. 8° desempe- n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre a
nham atividade equiparável aos "serviços de liquida- elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
ção, compensação e custódia vinculados às bolsas das leis", conforme determina o parágrafo único do art.
de valores, de mercadorias e de futuros", e que não 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para
poderiam ter sido incluídas no texto original da lei por a consolidação dos atos normativos que menciona".
não existirem à época de sua edição. Vê-se, portanto, Face ao acima exposto, voto pela constituciona-
que a proposta apenas atualiza o texto da legislação Iidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Proje-
originária, em nada inovando. Supre a vacatio legis to de Lei n° 4.964, de 2001, e da emenda aprovada
de forma a evitar interpretações ou contenciosos. pela Comissão de Finanças e Tributação.

O Projeto de Lei sob comento foi submetido à Sala das sessões, 10 de dezembro de 2002. -
Comissão de Finanças e Tributação, para análise da Deputado Inaldo Leitão, Relator.
compatibilidade financeira e orçamentária e juízo de III P dC'-

. . d C .. - J' d R d - - arecer a omlssaomento e e onstltUlçao e ustlça e e e açao,
esta, para o exame de constitucionalidade, juridicida
de, regimental idade e técnica legislativa e redacional.

A Comissão de Finanças e Tributação votou
pela compatibilidade financeira e orçamentária do
Projeto de Lei n° 4.964/2001 e, no mérito, pela sua
aprovação, com uma emenda, que, em benefício da
clareza, transfere para alíneas os itens originalmente
enumerados no caput do inciso 111 do art. 8° da Lei n°
9.311/96.



11 - Voto do Relator

Nada temos a objetar no que concerne à constitu
cionalidade da matéria, uma vez preenchido o requisito
de competência legislativa da União (art. 22, I), ser o
Congresso Nacional a sede adequada para a aprecia
ção (art. 48) e a iniciativa ser deferida a parlamentar.

Do mesmo modo, a proposição é jurídica, pois
em conformidade com os princípios consagrados em
nosso ordenamento jurídico.

À técnica legislativa sugerimos apenas o acrés
cimo da expressão "(NR)", de acordo com o que pre
ceitua a Lei Complementar n° 95/98, para o que apre
sentamos uma emenda.

No mérito, a proposição se mostra oportuna justa
mente por atribuir maior responsabilidade ao trabalho
judiciário que, não raro, frusta a expectativa do jurisdici
onados, principalmente pela lentidão, que acaba por
tornar ineficaz a pretensão originalmente formulada.
Não pode o Judiciário, nesses casos, simplesmente se
esquivar sob o manto da "perda de objeto". Deve, por
outra, registrar por sentença o que de fato ocorreu: o es
vaziamento da pretensão pela demora. Como bem ar
gumenta o autor em sua justificação: "É inadmissível
ainda porque, se a pretensão deduzida em juízo se invi
abilizou pelo decurso do tempo, essa circunstância pre
cisa ser declarada por sentença, título a que se faz jus o
postulante; também inadmissível, porque a pretensão
não se esgota no pedido principal, nela se incluindo
sempre, qualquer que seja a natureza da ação, urna
pretensão declaratória, além de pretensões acessórias,
como, por exemplo, as que dizem respeito aos ônus da
sucurrt>ência."

Isto posto, votamos pela constitucionalidade, ju
ridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emenda, do Projeto de Lei n° 4.997,
de 2001.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. 
Deputado Paulo Magalhães,Relator.

SUMÁRIO

- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, a proposição em epígrafe de autoria
do ilustre Deputado José Roberto Batochio, com o
objetivo de acrescentar parágrafo único ao art. 126 do
Código de Processo Civil.

Justifica o autor:

As hipóteses legais de extinção do pro
cesso sem julgamento do mérito são apenas
as previstas no art. 267 do Código de Pro
cesso Civil. Na prática judiciária, entretanto,
têm-se visto inúmeras ações extintas sem
julgamento do mérito, por perda de objeto.

A locução perda de objeto não é defini
da em lei, nem sobre ela se debruçou a
doutrina, a fim de se permitir um juízo corre
to ou razoável sobre sua extensão. À falta
dessa definição, têm-se visto casos de ex
tinção de processos, "por perda de objeto",
em razão do mero decurso do tempo e mo
rosidade da justiça, outras vezes porque,
não se tendo julgado a tempo o pedido, alte
rou-se a situação fática subsistente.

Esse abuso é inadmissível, porque
ofende ao princípio da indeclinabilidade, in-
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Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal- corporado ao art. 126 do Código de Proces-
dir Pires e Wilson Santos. so Civil: tendo assumido o monopólio da

Saia da Comissão 10 de dezembro de 2002. - prestação jurisdicional, o Estado não pode
Deputado Ney Lopes Presidente. deixar de prestá-Ia a quem a procurou. (. ..)

, O presente projeto de lei restringe as
*PROJETO DE LEI N° 4.997-A, DE 2001 hipóteses de extinção do feito sem julga-

(Do Sr. José Roberto Batochio) mento do mérito de modo a se evitarem tais
distorções, que maculam o direito à preten-

Acrescenta parágrafo ao art. 126 do são jurisdicional.
Código de Processo Civil; tendo parecer

A matéria tramita conclusivamente, razão pela
da Comissão de Constituição e Justiça e qual, nos termos do art. 119 do Regimento Interno, foi
de Redação, pela constitucionalidade, ju- aberto o prazo para o oferecimento de emendas, sem
ridicidade e técnica legislativa, e, no mé- que nenhuma tivesse sido apresentada.
rito, pela aprovação, com emenda (rela- Compete-nos a análise da constitucionalidade,
tor: Dep. Paulo Magalhães) . juridicidade, técnica legislativa e mérito, nos termos

(À Comissão de Constituição e Justiça do art. 32, 111, "a" e "fi' do mesmo estatuto.
e de Redação - Art. 24, 11.) É o Relatório.

* Projeto inicial publicado no DCD de 10/8/01

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação



SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência e Nar
cotráfico

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

I - Relatório

Para exame da Comissão de Segurança Pública
o Projeto de Lei n/ 4.011, de 2001, que veda o trans
porte de presos condenados ou à disposição da justiça
em veículos de transporte de passageiros dentro das
unidades da federação brasileira. O projeto estabelece
uma exceção a essa regra quando, em casos extraor
dinários, houver autorização judicial para o transporte.

O PL prevê, ainda, sanções penais de seis me
ses a um ano de reclusão e pecuniária de pagamento
de vinte a cinqüenta dias de multa, para a violação do
disposto na lei por autoridade policial, judiciária ou mi
litar.EMENDA ADOTADA - CCJR
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EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR rança Pública e Combate ao Crime Orga-

Acrescente-se, ao art. 1° do projeto, nizado, Violência e Narcotráfico, pela
após o parágrafo único que se pretende aprovação, com substitutivo (relator:
introduzir ao art. 126 do Código de Pro- Dep. Marcos Rolim).
cesso Civil, a expressão "(NR)". (Às Comissões de Viação e Transpor-

tes; de Segurança Pública e Combate ao
Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. - Crime Organizado, Violência e Narcotráfico;

Deputado Paulo Magalhães, Relator. e de Constituição e Justiça e de Redação

11I_ Parecer da Comissão (Art. 54) - Art. 24, 11)
*Projeto inicial publicado no OCO de

10/8/01.
- Parecer da Comissão de Viação e

Transportes publicado no OCO de 08/12/0.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda, do Projeto de Lei n° 4.997/2001 , nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, 19or Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi, Asdrubal
Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Edmar Mo
reira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo Leitão, José
Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno, José Ro
berto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ri
beiro Filho, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Re
gis Cavalcante, Robson Tuma, Roland Lavigne, Vilmar
Rocha, Zenaldo Coutinho, Anivaldo Vale, Átila Lins, Átila
Lira, Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu
Sperafico, Dr. Rosinha, Gonzaga Patriota, Jair Bolsona
ro, Mauro Benevides, Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi,
Professor Luizinho, Themístocles Sampaio e Wilson
Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Acrescente-se, ao art. 1° do projeto,
após o parágrafo único que se pretende
introduzir ao art. 126 do Código de Pro
cesso Civil, a expressão "(NR)".

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 5.011-8, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Proíbe o transporte de presos con
denados ou à disposição da Justiça em
transportes coletivos; tendo pareceres
da Comissão de Viação e Transportes
pela aprovação; e da Comissão de Segu-

Em sua justificação, o autor destaca a necessi
dade de se proteger a segurança dos passageiros
afirmando que o objeto jurídico da proposição é a tu
teia do bem "incolumidade pública".

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto em tela possui o inequívoco mérito de
procurar estabelecer um critério seguro para o trans
porte de presos que, como se sabe, deve ser realiza
do em veículos apropriados. De fato, o deslocamento
de condenados em veículos de transportes coletivos
pode ensejar uma série de problemas de segurança
pública, destacadamente se tivermos em conta as
possibilidades de tentativa de resgate.



Art.5° Em casos extraordinários, comprovada
a absoluta impossibilidade de se efetivar o transpor
te terrestre ou fluvial de condenados à pena privati
va de liberdade ou presos provisórios em veículo
próprio do Estado, poderá o juízo competente, medi
ante despacho recorrível, determinar o uso de meio
de transporte coletivo de passageiros.

Art. 6° A violação desse dispositivo por auto
ridade administrativa, policial, judiciária ou militar,
constituirá crime punível com pena de prestação de
serviços à comunidade e pagamento de vinte a cin
qüenta dias-multa.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor 6 (seis) meses
após sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2002. 
Deputado Marcos Rolim, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, com substi
tutivo, o Projeto de Lei n° 5.011/2001, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Marcos Rolim.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Vasconcellos - Presidente, Cabo Júlio,

Edir Oliveira, Elcione Barbalho, José Roberto Bato
chio, Maria do Carmo Lara, Moroni Torgan, Nelson
Pellegrino, Rubens Bueno, Vicente Arruda, Wander
ley Martins, Arnaldo Faria de Sá, Luisinho, Luiz Ribei
ro e Marcos Rolim.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos,Presidente.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 5.011, DE 2001

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 ° O transporte aéreo de passageiro sob es

colta, condenado à pena privativa de liberdade ou
preso provisório, só se fará em cumprimento de deci
são judicial e mediante a coordenação da autoridade
policial responsável, da administração aeroportuária
e da empresa aérea transportadora.

Parágrafo único. Caberá à autoridade policial
responsável o estabelecimento de medidas especiais
de segurança durante o transporte e a definição de
formas discretas de embarque e desembarque.

Art.2° O transporte aéreo de passageiro es
coltado, de deportados ou de pessoas com saída
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Penso, não obstante, que a matéria está por me- compulsória do país, será precedido do entendimen-
recer um tratamento mais amplo que envolva, por to com as autoridades policiais do país de destino.

exemplo, o transporte interestadual de presos e o Art.3° O transporte terrestre ou fluvial de con-
transporte de condenados ou deportados em vôos in- denados à pena privativa de liberdade ou presos
ternacionais. Além disso, caberia procurar estabele- provisórios se dará, preferencialmente, em veículos
cer outros critérios que assegurassem uma efetiva próprios do Estado, adaptados para este fim, exa-
segurança no transporte de presos no Brasil. minados e autorizados pelo Juízo da Execução

Com essa preocupação, oferecemos parecer fa- competente.
vorável ao Projeto de Lei n° 5.011/01 nos termos do Art. 4° Sempre que o transporte de condena-
substitutivo anexo. dos à pena privativa de liberdade ou presos provi-

Neste substitutivo, eliminamos a cláusula de re- sórios se der em veículos coletivos do estado (ôni-
bus, furgões, etc.) com o deslocamento de grupos

vogação genérica do projeto original; estabelecemos de presos se adotará, como medida especial de se-
uma norma elementar de segurança com relação ao gurança, o deslocamento de pelo menos dois
transporte aéreo, estabelecemos a necessidade de o agentes de segurança no interior do veículo, junto
Estado efetuar o transporte dos presos em veículos aos transportados.
próprios e adaptados para este fim, exigindo, para
cada veículo, o exame e a autorização do Juízo com
petente; introduzimos uma norma de segurança
quanto ao transporte em grupos de presos em veícu
los do Estado (ônibus e furgões).

Mantivemos, no substitutivo, a exceção prevista
no projeto original atribuindo ao Poder Judiciário a
responsabilidade por autorizar o transporte, excepci
onalmente, em veículo de transporte de passageiros,
mas alteramos a sanção penal proposta originalmen
te estabelecendo, diretamente, a pena de prestação
de serviços à comunidade, acompanhada por
dias-multa. Julgamos conveniente, também, estabe
lecer um prazo de 6 (seis) meses para que a lei entre
em vigência, permitindo, dessa maneira, que os esta
dos da federação se adaptem às novas regras.

Votamos, então, favoravelmente ao projeto de lei
5.011, de 2001 nos termos do seguinte substitutivo:
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO *PROJETO DE LEI N° 5.284-A, DE 2001
PROJETO DE LEI N° 5.011-A, DE 2001 (Do Sr. Walter Pinheiro e Outros)

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° O transporte aéreo de passageiro sob
escolta, condenado à pena privativa de liberdade ou
preso provisório, só se fará em cumprimento de deci
são judicial e mediante a coordenação da autoridade
policial responsável, da administração aeroportuária
e da empresa aérea transportadora.

Parágrafo único. Caberá à autoridade policial
responsável o estabelecimento de medidas espe
ciais de segurança durante o transporte e a defini
ção de formas discretas de embarque e desembar
que.

Art. 2° O transporte aéreo de passageiro escol
tado, de deportados ou de pessoas com saída com
pulsória do país, será precedido do entendimento
com as autoridades policiais do país de destino.

Art. 3° O transporte terrestre ou fluvial de con
denados à pena privativa de liberdade ou presos
provisórios se dará, preferencialmente, em veículos
próprios do Estado, adaptados para este fim, exa
minados e autorizados pelo Juízo da Execução
competente.

Art. 4° Sempre que o transporte de condenados
à pena privativa de liberdade ou presos provisórios se
der em veículos coletivos do estado (ônibus, furgões,
etc.) com o deslocamento de grupos de presos se
adotará, como medida especial de segurança, o des
locamento de pelo menos dois agentes de segurança
no interior do veículo, junto aos transportados.

Art. 5° Em casos extraordinários, comprovada a
absoluta impossibilidade de se efetivar o transporte
terrestre ou fluvial de condenados à pena privativa de
liberdade ou presos provisórios em veículo próprio do
Estado, poderá o juízo competente, mediante despa
cho recorrível, determinar o uso de meio de transpor
te coletivo de passageiros.

Art. 6° A violação desse dispositivo por autorida
de administrativa, policial, judiciária ou militar, consti
tuirá crime punível com pena de prestação de servi
ços à comunidade e pagamento de vinte a cinqüenta
dias-multa.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor 6 (seis) meses
após sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente.

Corrige distorções na correção dos
cálculos dos financiamentos rurais pas
sados, regula suas execuções e dá ou
tras providências; tendo parecer da Co
missão de Agricultura e Política Rural
pela rejeição contra os votos dos Depu
tados Nilson Mourão, José Pimentel,
João Grandão e Luci Choinacki. (relator:
DEP. SILAS BRASILEIRO).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no OCO de
07/09/2001

Parecer da Comissão de Agricultura e Política
Rural

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

- voto em separado

I - Relatório

O Projeto de Lei nO 5.284, de 2001 , de autoria do
nobre Deputado Walter Pinheiro e outros dez ilustres
Parlamentares, determina a revisão dos cálculos da
correção dos financiamentos com recursos controla
dos do crédito rural, firmados a partir de 14 de março
de 1990, até 31 de dezembro de 1999.

Para efeito do recálculo serão escoimadas as
parcelas resultantes do descasamento entre a corre
ção monetária e a variação média dos preços míni
mos; da capitalização de juros em desacordo com o
Decreto-lei n° 167/67; e da incidência de juros e corre
ção monetária em níveis superiores àqueles do con
trato original, nos casos sob o amparo da Lei nO 7.843,
de 1989.

Serão alcançados os agricultores assentados
em projetos de reforma agrária, produtores rurais e
suas cooperativas, que tenham pactuado opera
ções de até 200 mil reais, na posição de 31 de de
zembro de 1999.

Na hipótese de haver saldo credor líquido junto
ao agente financeiro, esses montantes remanescen
tes serão ressarcidos aos titulares em prazos que va
riam de cento e oitenta dias até cinco anos, contados
da data de regulamentação da Lei.



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei n° 5.284/2001, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Silas Brasileiro,contra os votos dos Depu
tados Nilson Mourão, José Pimentel, João Grandão e
Luci Choinacki. O Deputado João Grandão apresen
tou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Meurer - Presidente, Romel Anizio e Walde
mir Moka - Vice-Presidentes, Almir Sá, Antônio Jor
ge, Augusto Nardes, B. Sá, Carlos Batata, Carlos
Dunga, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gio
vanni Queiroz, Helenildo Ribeiro, Hugo Biehl, João
Grandão, João Pizzolatti, Joel de Hollanda, José Car
los Elias, Josué Bengtson, Luci Choinacki, Luis Car
los Heinze, Marcelo Castro, Moacir Micheletto, Nel
son Marquezelli, Nilson Mourão, Paulo Braga, Rober
to Balestra, Ronaldo Caiado, Salomão Cruz, Saulo

11 - Voto do Relator

A partir do início dos anos 90, o Brasil foi palco
de uma abertura comercial acelerada e unilateral, co
nhecendo um desmantelamento sem precedentes de
instrumentos e instituições de fomento e apoio ao se
tor agropecuário. A política de preços alinhou os pre
ços mínimos internos aos internacionais, sendo o co
rolário uma queda vertiginosa de preços, remunera
ção e rentabilidade setorial, aflorando uma recorrente
incapacidade de resgate dos compromissos junto ao
sistema bancário e uma habitual necessidade de re
escalonamento dos pagamentos.

Após reiteradas negociações com a bancada de
parlamentares vinculada ao setor rural, o Governo
baixou a Medida Provisória n° 24, de 2002, autorizan
do a repactuação e o alongamento de dívidas, sob
condições de pagamento mais suaves para o agricul
tor familiar, ao amparo do Procera e do Pronaf.

Não obstante os louváveis propósitos de escoi
mar dos recálculos a capitalização mensal de juros e
o descasamento entre a correção monetária e a vari
ação dos preços mínimos, entendemos não serem
adequados os encargos praticados após o citado re
cálculo, quais sejam, juros de 1% até 6% anuais, de
pendendo do tipo de produtor, e bônus de adimplên
cia de até 40% sobre o valor total de cada parcela a li
quidar. Isso teria de ser ressarcido em até cinco anos,
com dois anos de carência.

O Projeto de Lei de Conversão à MP nO 24, de
2002, contemplou inicialmente as operações do
PROCERA para os mutuários adimplentes até 31 de
outubro de 2002, incorporando, à situação atualizada
para os encargos de normalidade, juros de 1,15% ao
ano, prazo de até 15 anos e bônus de adimplência de
70% sobre cada uma das parcelas, desde que o pa-
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Por sua vez, os saldos devedores junto às insti- gamento se dê na data estipulada. Isso valerá para as
tuições financeiras serão liquidados em cinco anos, operações vencidas a partir de 2001.
acrescidos de dois anos de carência, com juros vari- Para os produtores titulares de obrigações ven-
ando de 1% a 6% ao ano e bônus de adimplência en- cidas anteriores a 2001, as alternativas são: o paga-
tre 20% e 40%. Aos assentados da reforma agrária mento mínimo de 10% do valor vencido, repactuan-
reservam-se condições mais favorecidas. do-se o restante do saldo devedor, conforme parâme-

Os titulares dos contratos renegociados no âm- tros anteriormente mencionados; ou o pagamento in-
bito da Lei n° 9.138, de 1995, poderão optar pela revi- tegral das prestações vencidas, aplicando-se o bônus
são dos mesmos, nos termos fixados por este Projeto de 70% sobre 90% do montante em atraso.
de Lei. Para as operações de investimento ao amparo

A matéria foi distribuída às Comissões de Agri- do PRONAF contratadas entre 02 de janeiro de 1998
cultura e Política Rural; de Finanças e Tributação; e de e 30 de junho de 2000, prevalece o rebate de 8,8% no
Constituição e Justiça e de Redação. saldo devedor existente em 1° de janeiro de 2002 e,

Decorrido o prazo regimental, não foram apre- na hipótese de liquidação antecipada do saldo rema-
sentadas emendas ao Projeto. nescente até 31 de dezembro de 2006, aplicar-se-á

É o relatório. bônus adicional de 10% sobre o restante devido. As
parcelas vencidas e não pagas ficam prorrogadas
para os anos subseqüentes ao vencimento da última
parcela anteriormente pactuada.

Como o Projeto de Lei de Conversão à MP n°
24, além das condições favoráveis de reescalona
mento das dívidas já admitidas, ainda contempla as
operações com recursos dos Fundos Constitucionais
ou equalizados pelo Tesouro Nacional com teto de até
quinze mil reais, concedendo-se rebate de 8,8% no
saldo devedor, juros de 3% ao ano, mais bônus de
adimplência sobre cada parcela, estamos convenci
dos de sua maior abrangência e adequação, em rela
ção à matéria ora examinada, razão pela qual voto
pela rejeição do Projeto de Lei n° 5.284, de 2001.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2002. 
Deputado Silas Brasileiro, Relator.



Enfim, baseado em parâmetros que combi
nam, zelo ao erário, justiça social, e moralidade, o
projeto em consideração pretende-se uma fórmula
definitiva para esse grave problema do endivida
mento de toda a agricultura brasileira. Assim, no mí
nimo, deveria merecer maior consideração por parte
do Relator, cujo Parecer, marcado pela superficiali
dade e parcialidade, equivocadamente relata o alvo
do projeto como restrito às dívidas dos assentados
e dos agricultores familiares. E, mais, "fundamenta"
o voto contrário em cima do discurso absolutamente
inconsistente acerca da suposta resolução dada às
dívidas desses segmentos por algumas medidas re
centemente divulgadas pelo governo.

Um pouco mais de atenção ao projeto e às suas
circunstâncias teria revelado ao Relator que, longe
de ater-se apenas aos assentados e agricultores fa
miliares, a proposição oferece tratamento geral para o
endividamento da agricultura brasileira, em formato
diverso da securitização, e dos seus penduricalhos
anuais, que têm beneficiado apenas o sistema finan-

a) tratamento diferenciado, por porte
de produtores, determinando o recálculo
das dívidas até R$ 200 mil, desde março de
1990, até 31.12.1999;

b) só inclui contratos financiados com
recursos controlados do crédito rural, benefi
ciando mutuários do Proceralsecuritiza
ção/FundosConstitucionais/Proger RurallPro
naf/programas do BNDES passíveis de
equalização de taxas.. ;

c) não inclui indústrias, armazenado
res, comerciantes e outros setores que têm
acesso aos recursos do crédito rural, o que
restringe o benefício somente para os agri
cultores;

VOTO EM SEPARADO
(Dep. João Grandão)

Por meio do PL n° 5.284/01, o ilustre Deputado
Walter Pinheiro (PT/Ba), propõe um novo modelo
para o tratamento das dívidas dos agricultores brasi
leiros. Como de praxe ao relatar projetos de iniciativa
de membros do PT, o nobre Deputado Silas Brasileiro,
manifesta-se contrariamente à proposição.

A proposta em referência foi originalmente en
caminhada no ano de 1995 pelos deputados do Nú
c�eo Agrário da bancada do PT como produto da críti
ca ao programa de securitização materializado na Lei
nO 9.138/95, cuja ineficácia já anunciávamos desde
aquela época.

A formulação apresentada pelo projeto do De
putado Walter Pinheiro apresenta-se consistente com
os fatores determinantes do endividamento agrícola
consoante o diagnóstico feito pela CPMI sobre a ma
téria, de 1993. A propósito, votamos contrariamente
ao relatório da CPMI, não por negarmos a gravidade
do endividamento da agricultura, ou por ato de con
testação à radiografia exposta sobre o tema pelo
mencionado relatório. A nossa discordância se ateve
ao tratamento monolítico proposto por aquela Comis
são, sem as devidas diferenciações sociais para o tra
tamento das dívidas.

Retornando ao objeto específico deste voto, o
PL n° 5.284/01, prevê:
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Pedrosa, Telmo Kirst, Themístocles Sampaio, Wilson d) veda o acesso de depositários in-
Santos, Xico Graziano, Agnaldo Muniz, Armando Abí- fiéis, daqueles que desviaram o crédito e
lio, Domiciano Cabral, Igor Avelino, Jaime Martins, Jo- em débito com a Receita Federal;
aquim Francisco, José Pimentel, José Rocha, Sérgio e) sob o amparo da CPMI, especifica-
Barros e Werner Wanderer. mente determina que o recálculo retire: (i)

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. - as parcelas da dívida correspondentes ao
Deputado Nelson Meurer, Presidente. descasamento entre índice de correção das

dívidas e índice de correção dos preços mí
nimos, nos Planos Collor e Real; (ii) valor
cobrado indevidamente pelos Bancos, à títu
lo de capitalização mensal das taxas de ju
ros, em desacordo com o Decreto-Lei n°
167/67, e aqueles decorrentes da aplicação
de taxa de juros de mercado sobre opera
ções prorrogadas por sinistro, problemas de
comercialização, etc" de acordo com o es
tabelecido pelo art. 4°, da Lei n° 7.843/89;
(iii) os lançamentos feitos pelos Bancos, à
título de multa, juros de mora, comissão de
permanência, e honorários advocatícios;

f) o valor resultante dos descasamen
tos de índices, por força dos "planos de go
verno", será reembolsado pelo Tesouro. Já,
a parcela derivada das práticas irregulares
dos bancos serão de responsabilidade des
sas instituições;

g) para limitar desembolsos diretos
pelo Tesouro, o projeto estabelece a possi
bilidade de utilização dos créditos para pa
gamento de tributos federais.



11- Voto do Relator

Embora entenda a nobre intenção do Senhor
Deputado Almeida de Jesus, exposta no PL 5.382, de
2001, em evitar ou debelar um possível déficit habita
cional para os portadores de deficiência física e de
doenças de alta letalidade, verifica-se que a maior di
ficuldade desses em adquirir imóveis, concentra-se
no grande percentual desses em idade de trabalhar,
que não encontram colocação no mercado de traba
lho formal e quando conseguem no setor informal,
normalmente realizam atividades precárias. Fica pa
tente portanto que a causa de maior dificuldade resi
de na falta de oportunidade de trabalho com condi
ções de trabalho e renda dignas.

Ademais a obrigatoriedade de reserva de dez
por cento dos empreendimentos habitacionais fi
nanciados com recursos públicos, conforme dispõe
o artigo 1° do Projeto de Lei em epígrafe, e as exi
gências contidas nos artigo 2°, parágrafo único e ar
tigo 3° dificultam a comercialização das habitações
remanescentes que não obtiverem procura. O que
pode resultar no encarecimento dos imóveis popula
res, devido a antecipação ou minimização de um
provável prejuízo por parte dos empreendedores.
Até porque a demanda efetiva por esses imóveis
está atrelada a oportunidade e ao nível de renda
dos portadores de deficiência física e de doenças de
alta letalidade.

É evidente que considera-se extremamente re
levante o robustecimento da previsão legal, instituí
da tanto na Constituição Federal, no artigo 224, pa
rágrafo 2° e artigo 227 - que dispõem sobre lei que
disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos
edifícios de uso público e dos veículos de transporte
coletivo - e principalmente na Lei Federal n.O 10.098
de 19 de dezembro de 2000, a chamada Lei da
Acessibilidade. Contudo estão ausentes na justifica
tiva - tanto do Projeto de Lei n° 5.382, de 2001,
como no Projeto de Lei n° 6.550, de 2002, apensa-

SUMÁRIO

Prioriza a destinação de unidades
habitacionais construídas com recursos
orçamentários; tendo parecer da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela
rejeição deste e do de n° 6550/2002,
apensado (relator: Dep. Jorge Alberto) .

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
25/10/01

- Projeto apensado: PL 6.550/02
(OCO de 03/05/02)

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 5.382, de 2001, de autoria do
Deputado Federal Almeida de Jesus, destina priorita
riamente percentual não inferior a 10% (dez por cen
to) nos empreendimentos habitacionais financiados
exclusivamente com recursos orçamentários da
União para os portadores de deficiência física ou de
doenças de alta letalidade.

Para justificar a apresentação do projeto, o autor
fundamenta sua defesa na melhoria das condições
de habitabilidade dos portadores de deficiência física
e de doenças de alta letalidade, considerando que
dentre os 16 milhões de pessoas portadoras de al
gum tipo de deficiência, 9 milhões encontram-se em
idade de trabalhar, mas apenas um milhão de pesso
as, ou seja, 11 % dessas, trabalham, sendo que a mai-
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ceiro, sem equacionar esse problema já de dimen- or parte concentra-se no setor informal em ocupa-
sões estruturais para a agricultura brasileira. ções bastante precárias.

Diante do exposto, recomendamos a rejeição do Apensado o Projeto de Lei n° 6.550, de 2002 do
voto do Relator e a aprovação do projeto que viria se Senhor Deputado Pompeo de Mattos, que também
integrar ao conjunto de proposições que subsidiariam prevê a reserva de 10% (dez por cento) das unidades
a proposta do futuro governo de proceder à revisão habitacionais populares financiadas com recursos or-
geral da legislação sobre o endividamento agrícola. çamentários, federal, estadual e municipal para pes

soas portadoras de deficiência física.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002. -

Deputado João Grandão Esgotado o prazo regimental, não foram recebi-
das emendas ao projeto.

*PROJETO DE LEI N° 5.382-A, DE 2001 É o relatório.
(Do Sr. Almeida de Jesus)



*PROJETO DE LEI N° 5.402-A, DE 2001
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Altera a redação do art. 71 do do De
creto-lei n° 167, de 14 de fevereiro de 1967,
que "dispõe sobre títulos de crédito rural e
dá outras providências"; tendo parecer
da2 Comissão de Agricultura e Política Ru
ral pela aprovação contra os votos dos De
putados Nilson Mourão, José Pimentel,
João Grandão e Luci Choinacki (relator:
DEP. Themístocles Sampaio).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

*Projeto inicial publicado no OCO de
30/10/2001

Parecer da Comissão de Agricultura e Política
Rural

Art. 15. Caberá ao órgão federal res
ponsável pela coordenação da política habi
tacional regulamentar a reserva de um per
centual mínimo do total das habitações,
conforme a característica da população lo
cai, para o atendimento da demanda de
pessoas portadores de deficiência ou com
mobilidade reduzida.

Conforme acima transcrito, o percentual de
reserva mínimo do total de habitações será estipu
lado pelo órgão federal responsável pela coordena
ção da política habitacional. O que revela que o
cálculo da reserva têm que atender ao nível de de
manda local. Dessa forma, verifica-se que a inten
ção contida nos projetos em análise, será melhor
determinada por um estudo estatístico prévio pelo
órgão habitacional. De qualquer forma a preocupa
ção em melhor adequar as habitações populares fi
nanciadas através de recursos públicos ou priva
dos para os portadores de deficiência já está pre
sente na apresentação do PL n° 4.220-A/98, com
substitutivo de minha autoria, que já foi apreciado e
aprovado por unanimidade na Comissão de Seguri
dade Social e Família em 4 de abril de 2001. Proje
to de Lei esse que olvida esforços para garantir a
efetividade da aplicação da Lei da Acessibilidade
sem gerar o inconveniente de criar uma especula
ção imobiliária desnecessária baseada num per
centual dissociado da realidade local.
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do, de autoria do Senhor Deputado Pompeo de Mat- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
tos - evidências estatísticas que demonstrem a Rafael Guerra, José Linhares e Ivan Paixão -
existência de um possível déficit habitacional junto Vice-Presidentes; Almerinda de Carvalho, André de
aos portadores de deficiência física ou de doenças Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá, Car-
de alta letalidade que fundamente a criação do per- los Mosconi, Damião Feliciano, Dr. Benedito Dias, Dr.
centual de reserva especificado. Nesse sentido re- Rosinha, Eduardo Barbosa, Henrique Fontana, Jo-
corre-se a inteligência do Art. 15. da Lei da Acessibi- fran Frejat, Jorge Alberto, Laíre Rosado, Lavoisier
lidade N.01O.098/00, que instituí, Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Osmânio Pereira,

Osmar Terra, Remi Trinta, Saraiva Felipe, Serafim
Venzon, Tarcisio Zimmermann e Vicente Caropreso
Titulares; Arlindo Chinaglia, Celcita Pinheiro, Cres
cêncio Pereira Junior, Eduardo Seabra, Elcione Bar
balho, Euler Morais, João Eduardo Dado, Jonival Lu
cas Júnior, Miriam Reid, Ricarte de Freitas, Vanessa
Grazziotin e Waldemir Moka - Suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Rafael Guerra, 1° Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.

Pelo exposto, apresento voto contrário à apro
vação do Projeto de Lei n° 5.382, de 2001 e o Proje
to de Lei nO 6.550, de 2002, de autoria do Senhor
Deputado Pompeo de Mattos apensado.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2002. 
Deputado Jorge Alberto, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 5.382, de 2001 e o Projeto
de Lei nO 6.550, de 2002, apensado, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Jorge Alberto.

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do no
bre Deputado Silas Brasileiro, propõe dar nova reda
ção ao art. 71 do Decreto-Lei n° 167, de 14defevere
iro de 1967, que "dispõe sobre títulos de crédito rural
e dá outras providências", de modo a reduzir, dos
atuais 10% (dez por cento), para 2% (dois por cen
to), o valor da multa a que fica sujeito o emitente de
cédula de crédito rural, de nota promissória rural, ou

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



Institui obrigatoriedade de inserção
de fotografia e inscrição de dados de
identificação do usuário nos comprovan
tes de compras e no cartão de crédito;
tendo parecer da Comissão de Economia,
Indústria, Comércio e Turismo, pela rejei
ção deste, e do PL n° 6.337/2002, apensa
do (Relator: Deputado Rubem Medina).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11.)

- Projeto inicial publicado no OCO de
30-10-01

* PROJETO DE LEI N° 5.504-A, DE 2001
(Do Sr. José Egydio)

11 - Voto do Relator

"Art. 5 .

§ 10 As multas de mora decorrentes do
inadimplemento de obrigações no seu termo
não poderão ser superiores a dois por cento
do valor da prestação".

Procedendo à apreciação do Projeto de Lei n°
5.402, de 2001, quanto ao mérito, entendemos seja
de extrema pertinência a proposta de alteração do
disposto no art. 71 do Decreto-Lei n° 167, de 1967. A
Lei n° 9.298, de 1° de agosto de 1996, alterou a reda
ção do § 1° do art. 52 da Lei n° 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, "que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências'; ficando estabelecido
o seguinte:
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o aceitante de duplicata rural, em caso de cobrança Ao buscarmos, como é nosso dever, estabele-
em processo contencioso ou não, judicial ou admi- cer uma legislação justa, o mínimo que se poderia es-
nistrativo. perar é que as multas aplicáveis ao setor agrícola não

Conforme despacho de distribuição, o PL n° sejam superiores àquelas a que estão sujeitos os de-
5.402, de 2001, deverá ser apreciado, na forma do art. mais setores da economia. A proposta contida no pro-
24, 11, do Regimento Interno, por esta Comissão de jeto de lei em tela é, portanto, inteiramente adequada.
Agricultura e Política Rural. Posteriormente, a Comis- Com base no exposto, votamos pela aprovação do
são de Constituição e Justiça e de Redação deverá Projeto de Lei n° 5.402, de 2001.
examiná-lo, quanto aos aspectos estabelecidos no Sala da Comissão,16 de abril de 2002. - Depu-
art. 54 do Regimento Interno. Decorrido o prazo regi- tado Themístocles Sampaio, Relator.
mental, ne~ta Comissão, não foram oferecidas emen- 111_ Parecer da Comissão
das ao proJeto.

, , . A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
E o relatono. reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de

Lei n° 5.402/2001, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Themístocles Sampaio,contra os votos dos
Deputados Nilson Mourão, José Pimentel, João Gran
dão e Luci Choinacki.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Nelson Meurer - Presidente, Romel Anizio e
Waldemir Moka - Vice-Presidentes, Almir Sá, Antônio
Jorge, Augusto Nardes, B. Sá, Carlos Batata, Carlos
Dunga, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gio
vanni Queiroz, Helenildo Ribeiro, Hugo Biehl, João
Grandão, João Pizzolatti, Joel de Hollanda, José Car
los Elias, Josué Bengtson, Luci Choinacki, Luis Car
los Heinze, Marcelo Castro, Moacir Micheletto, Nel
son Marquezelli, Nilson Mourão, Paulo Braga, Rober
to Balestra, Ronaldo Caiado, Salomão Cruz, Saulo
Pedrosa, Telmo Kirst, Themístocles Sampaio, Wilson
Santos, Xico Graziano, Agnaldo Muniz, Armando Abí
lio, Domiciano Cabral, Igor Avelino, Jaime Martins, Jo
aquim Francisco, José Pimentel, José Rocha, Sérgio
Barros e Werner Wanderer.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Nelson Meurer, Presidente.

Não se justifica, de forma alguma, que o emi
tente de cédula de crédito rural, de nota promissória
rural, ou o aceitante de duplicata rural, esteja sujeito
ao pagamento de multa cinco vezes maior que os
mutuários de contratos de outra natureza, num
eventual inadimplemento.

É paradoxal o fato de que, enquanto diversos
países subsidiam sua agricultura, de forma direta ou
indireta, nossa legislação imponha sanções tão pesa
das aos produtores rurais brasileiros, na eventualida
de de não poderem saldar suas obrigações no prazo
pactuado.

Vale lembrar que a atividade agrícola é sujeita a
incertezas de ordem natural (secas, excesso de chu
vas, granizo, geadas, etc.) e mercadológicas muito
mais severas que outras atividades econômicas.
Algumas categorias de produtores rurais, como os
agricultores familiares, são ainda mais suscetíveis a
tais adversidades. Caso se tornem inadimplentes
com suas obrigações contratuais, a penalidade a eles
imposta tem grande impacto social.



VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO RICARDO FIÚZA

I - Relatório

Com o projeto de lei em epígrafe, pretende o
ilustre Deputado José Egydio tornar obrigatório que
os comprovantes de vendas realizadas com cartões
de crédito contenham dados de identificação de seu
portador. A proposição, além disso, determina que os
cartões de crédito sejam emitidos contendo fotografia
de seu titular ou, no caso de cartões empresariais, de
seu usuário autorizado.

As compras cujos comprovantes sejam emitidos
sem a observância das exigências impostas ora intro
duzidas serão consideradas como não realizadas
pelo titular do cartão, ressalvados os casos onde seja
comprovado o dolo ou a intenção inequívoca de lesar
o estabelecimento comercial ou a administradora de
cartão de crédito.

Foi apensado ao principal o Projeto de Lei n°
6.337, de 2002, de iniciativa do nobre Deputado
José Carlos Coutinho, que determina que todos os
cartões de crédito, no prazo de um ano, contenham
impresso o número do documento de identidade do
seu possuidor.

PARECER VENCEDOR

- parecer do relator
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

11 - Voto do Relator

Após a discussão da matéria, o Plenário da Co
missão concluiu que o avanço tecnológico alcançado
nos últimos anos tem permitido que diversas adminis
tradoras de cartões bancários e de crédito forneçam
aos seus clientes formas mais seguras de se resguar
darem contra o roubo e uso indevido de seus cartões.

Nesse sentido, diversas empresas já estão fa
bricando e fornecendo aos usuários cartões que con
têm chips eletrônicos incorporados e que represen-

I - Relatório

Com o projeto de lei em epígrafe, pretende o
ilustre Deputado José Egydio tornar obrigatório que
os comprovantes de vendas realizadas com cartões
de crédito contenham dados de identificação de seu
portador. A proposição, além disso, determina que os
cartões de crédito sejam emitidos contendo fotografia
de seu titular ou, no caso de cartões empresariais, de
seu usuário autorizado.

As compras cujos comprovantes sejam emitidos
sem a observância das exigências impostas ora intro
duzidas serão consideradas como não realizadas
pelo titular do cartão, ressalvados os casos onde seja
comprovado o dolo ou a intenção inequívoca de lesar
o estabelecimento comercial ou a administradora de
cartão de crédito.

Foi apensado ao principal o Projeto de Lei n°
6.337, de 2002, de iniciativa do nobre Deputado José
Carlos Coutinho, que determina que todos os cartões
de crédito, no prazo de um ano, contenham impresso
o número do documento de identidade do seu possui
dor.

As proposições foram relatadas, inicialmente,
pelo ilustre Deputado Ricardo Fiúza que apresentou
parecer pela aprovação da principal e rejeição da
apensada.

Derrotado em Plenário o parecer original, cou
be-me a tarefa de elaborar o parecer vencedor.
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- Projeto apensado: PL n° 6.337/02 tam para eles a garantia necessária, dispensando a
(DCD de 10-4-02) utilização de fotografias e outros artifícios.

Parecer da Comissão de Economia, Indústria, Assim, o voto do Plenário foi pela rejeição do
Comércio e Turismo Projeto de Lei n° 5.504, de 2001 , e do apenso Projeto

SUMÁRIO de Lei n° 6.337, de 2002.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Rubem Medina, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio e
Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o
Projeto de Lei nO 5.504/2001, e do PL n° 6.337/2002,
apensado, nos termos do Parecer Vencedor do Depu
tado Rubem Medina. O parecer do Deputado Ricardo
Fiúza passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho, Presidente; Paulo Octávio, Júlio
Redecker e Alex Canziani, Vice-Presidentes; Adolfo
Marinho, Delfim Netto, Edison Andrino, Emerson Ka
paz, Eni Voltolini, Enio Bacci, Jurandil Juarez, Marcos
Cintra, Rubem Medina, Virgílio Guimarães, Antônio
do Valle, Divaldo Suruagy, Francisco Garcia, Léo
Alcântara, Lidia Quinan, Mansa Serrano e Ronaldo
Vasconcellos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

------------,•..--_.----'



SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

- parecer do relator
- parecer da Comissão

11- Parecer da Comissão de Finanças e Tributação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O projeto de lei em epígr~fe, de autoria do Poder
Executivo, propõe a instituição, no âmb~o do Ministério
da Previdência e Assistência Social- MPAS, do Fundo
de Recuperação de Créditos e de Prevenção e Comba
te às Fraudes contra a Previdência Social- FUNPREV,
a ser gerido pela Secretaria Executiva do MPAS e pelo
lnsmuto Nacional do Seguro Social - INSS.

O FUNPREV terá como recursos as dotações
específicas estabelecidas no orçamento da União; o
produto de rendimento de suas aplicações; as doa
ções; vinte por cento dos recursos oriundos da mui
ta de que trata o art. 92 da Lei n° 8.212, de 24 de ju
lho de 1991; cinqüenta por cento dos recursos pro
venientes da multa prevista no § 5° do art. 32 da
quela Lei; e outros que lhe forem destinados.

Esses recursos deverão ser aplicados no reapa
relhamento e custeio das atividades de fiscalização,
prevenção, recuperação e combate às fraudes e cri
mes previdenciários e nos programas de formação
profissional sobre legislação previdenciária, de apare
lhamento tecnológico do Ministério da Previdência e
Assistência Social e entidades vinculadas e de escla
recimento ao público sobre normas previdenciárias.

Em sua justificação, o Autor alega que a
complexidade das fraudes contra a Previdência

11 - Voto

*PROJETO DE LEI N° 5.660-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MSC 1169/2001

Cria o Fundo de Recuperação de
Créditos e de Prevenção e Combate às
Fraudes contra a Previdência Social -
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No prazo regimental próprio não foram apresen- FUNPREV, e dá outras providências; ten-
tadas emendas ao projeto. do pareceres: da Comissão de Segurida-

É o relatório. de Social e Família, pela aprovação (rela
tor: Dep. Darcísio Perondi) e da Comis
são de Finanças e Tributação, pela ade
quação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação (relator: Dep. Luiz
Carlos Hauly).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
07/11/01

A escalada das fraudes realizadas nos últimos
anos com cartões de crédito é impressionante. As
quadrilhas de "clonagem" têm se aproveitado dos
avanços da tecnologia e, utilizando-se de técnicas
cada vez mais perfeitas, lesam os detentores de car
tões, muitas vezes com a cumplicidade de estabeleci
mentos comerciais desonestos.

Com o objetivo de, se não impedir totalmente a
ação de bandidos, pelo menos dificultá-Ia ao máximo,
alguns projetos têm sido apresentados nesta Casa.
De uma forma geral, eles assemelham-se à atual pro
posição e encontram-se com tramitação bastante adi
antada. É o caso, por exemplo, dos PL nOs 4.345/98,
11/99,654/99 e 2.310/00, que nos levariam, em um
primeiro instante, a considerar a presente proposição
desnecessária, uma vez que redundante.

Entretanto, o presente caso possui uma singula
ridade que o torna relevante: não se preocupa apenas
com a identificação do portador no cartão de créd~o,

mas, também, torna obrigatório que sua identificação
seja transferida para o comprovante da transação
onde, pela prática vigente, é aposta sua assinatura.

Assim, fica muito difícil que um comprovante de
venda seja emitido e assinado por outro que não o le
gítimo titular, que deverá fornecer os seus dados de
identificação.

Por outro lado, o PL n° 6.337/02 preocupa-se
apenas em obrigar que o cartão de crédito contenha
impresso o número do documento de identidade de
seu portador, o que em nada contribui para dificultar a
ação de fraudadores e, portanto, não acrescenta me
canismo de proteção relevante ao usuário de cartões.

Assim, por acreditar que a proposição principal
possui méritos e pode se constituir em importante
mecanismo de combate às fraudes hoje perpetradas
contra os usuários de cartões de crédito, nosso voto é
pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.504, de 2001 , e
pela rejeição do Projeto de Lei n° 6.337, de 2002.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2002. - Depu
tado Ricardo Fiúza.
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Social, com a crescente sofisticação de suas téc
nicas e meios, tornou obsoleto e acanhado o in
vestimento até então utilizado no seu combate,
mostrando ser imprescindível a existência do Fun
do que propõe.

Afirma que as inovações nas técnicas de frau
de asseguram a sua reprodução, ampliação e conti
nuidade, agregando número expressivo de pessoas
e grupos envolvidos em atividades ilícitas.

Assim, as fraudes previdenciárias e a impuni
dade dos fraudadores causam seqüelas no Orça
mento da Seguridade Social, ao retirarem vultosos
recursos necessários à implementação de políti
cas públicas, contribuindo para a bancarrota da
Previdência Social. Por outro lado, incentivam a
corrupção no desenvolvimento das atividades dos
servidores públicos, ao vislumbrarem a erosão
dos mecanismos tradicionais de repressão a tais
práticas.

11 - Voto do Relator

É notória a magnitude dos recursos da Previ
dência Social desviados do fim a que destinam por
práticas fraudulentas, o que exige a adoção, pelo Po
der Público, de meios eficazes para o seu combate.

O aperfeiçoamento nas técnicas dos fraudado
res implica a necessidade de maior aporte de recur
sos à administração previdenciária para a contenção
desses ilícitos. Essa necessidade será atendida pelo
FUNPREV, ora proposto, que incrementará as ativi
dades de recuperação de créditos e de prevenção e
combate às fraudes contra a Previdência Social.

Observe-se que os recursos desviados da Pre
vidência Social pelas fraudes originam-se de contri
buições de empregadores e trabalhadores para o se
guro social público e obrigatório, administrado pelo
Governo, o qual deve honrar o pagamento de seus
benefícios aos segurados expostos a riscos sociais
definidos e responsabilizar-se por suas eventuais in
suficiências financeiras.

Em face do exposto, votamos pela aprovação de
Projeto de Lei nO 5.660, de 2001.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2002. 
Deputado Darcísio Perondi, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei n° 5.660/2001, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Darcísio Perondi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rommel Feijó - Presidente, Rafael Guerra e
Ivan Paixão - Vice-Presidentes, Almerinda de Carva
lho, André de Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Fa
ria de Sá, Damião Feliciano, Darcísio Perondi, Dr. Ro
sinha, Eduardo Barbosa, Ezidio Pinheiro, Henrique
Fontana, Jandira Feghali, Jofran Frejat, Jorge Alberto,
Laíre Rosado, Lavoisier Maia, Lidia Quinan, Milton
Barbosa, Osmânio Pereira, Osmar Terra, Remi Trinta,
Saraiva Felipe, Serafim Venzon, Tarcisio Zimmer
mann, Teté Bezerra, Vicente Caropreso, Arlindo Chi
naglia, Armando Abílio, Celcita Pinheiro, Crescêncio
Pereira Jr., Eduardo Seabra, Euler Morais, Miriam
Reid, Ronaldo Caiado, Sebastião Madeira, Vanessa
Grazziotin e Waldemir Moka.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002.
Deputado Rommel Feijó, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 5.660, de 2001, de autoria do
Poder Executivo, instituiu o Fundo de Recuperação
de Créditos e de Prevenção e de Combate às Fraudes
contra a Previdência Social - FUNPREV.

Dentre as várias argumentações apresentadas
na Exposição de Motivos que acompanha o Projeto,
destaca-se a de que a proposição decorre da neces
sidade de incremento das atividades de recuperação
de créditos e de prevenção e combate às fraudes con
tra a Previdência Social.

A instituição de um Fundo com a finalidade de
recuperação de créditos e de prevenção e combate
às fraudes contra a Previdência Social mostrou-se im
prescindível, pois, atualmente, a prática fraudulenta e
criminosa contra a Previdência Social assumiu um
grau de complexidade que tornou obsoleto e acanha
do o investimento até então existente no intuito de
combatê-Ia.

Os recursos do FUNPREV serão constituídos
de receitas já existentes, das quais se modifica a des
tinação.

Distribuído às Comissões de Seguridade Social
e Família, Finanças e Tributação e de Constituição e
Justiça e de Redação, o projeto em análise recebeu
parecer favorável da primeira delas

Decorrido o prazo regimental, nesta Comissão
não foram apresentadas emendas ao Projeto de Lei
n° 5.660, de 2001.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, apreciar a proposição quanto à sua compatibilida-



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.660/01,
nos termos do parecer do relator, Deputado Luiz Car
los Hauly.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, José Pimentel e Jorge
Khoury - Vice-Presidentes, Carlito Merss, Chico Sar-
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de ou à adequação de seus dispositivos com o plano No mérito, é necessário esclarecer que a mo-
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orça- dernização das atividades de recuperação de crédi-
mento anual, nos termos do Regimento Interno da tos e de prevenção e combate às fraudes contra a
Câmara dos Deputados, arts. 32, IX, "h" e "I" e 53, li, Previdência Social é urgente e imprescindível, diante
bem assim da Norma Interna desta Comissão de Fi- do avanço dos expedientes e manobras empregados
nanças e Tributação, datada de 29 de maio de 1996. nas fraudes previdenciárias e de seus danosos efei-

O Projeto de Lei n° 5.660, de 2001, de autoria do tos no orçamento da Seguridade Social.
Poder Executivo, institui o Fundo de Recuperação de A impunidade dos articuladores de verdadeiras
Créditos e de Prevenção e Combate às Fraudes - teias de corrupção e fraudes, desagregadora de valo-
FUNPREV, visando, basicamente, assegurar recur- res e geradora de descrença no sistema repressivo,
sos que permitam o desenvolvimento permanente de retirando recursos vultosos necessários à implemen-
ações de prevenção ou combate à sonegação e à fra- tação de políticas públicas e, desta forma, contribuin-
ude contra a Previdência Social, bem como ações in- do para a bancarrota da Previdência Social, demons-
dispensáveis à recuperação dos recursos que te- tra a necessidade de novos investimentos no apare-
nham sido fraudados. lho público de combate a práticas desta espécie.

A proposição indica claramente as fontes recur- À vista destes desafios, é que foi proposta a ins-
sos do FUNPREV e a que se destinam: será constituí- tituição, no âmbito do Ministério da Previdência e
do por dotações específicas do orçamento da União; Assistência Social - MPAS, do Fundo de Recupera-
pelo produto do rendimento de suas próprias aplica- ção de Créditos e de Prevenção e Combate às Frau-
ções; por doações; por vinte por cento do que for arre- des contra a Previdência Social - FUNPREV, a ser
cadado em decorrência da aplicação da multa de que gerido pela Secretaria Executiva do MPAS e Instituto
trata o art. 92 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, Nacional do Seguro Social- INSS.
de cinqüenta por cento do que for arrecadado a título Cabe ressaltar, finalmente, a preocupação do
de multa aplicada na forma § 5° do art. 32 da Lei n.o Ministério da Previdência e Assistência Social não so-
8.212, de 1991; e de outros recursos que lhe vierem a mente em recuperar seus créditos, mas, sobretudo,
ser destinados. Esses recursos serão destinados: ao combater novas fraudes, investindo em tecnologias
reaparelhamento e custeio das atividades de fiscaliza- já existentes no mercado, porém, inatingíveis do pon-
ção, prevenção, recuperação de créditos e combate às to de vista econômico, se não houver recursos para
fraudes e aos crimes previdenciários; aos programas seu incremento. Observe-se que a crescente sofisti-
de formação profissional sobre legislação previdenciá- cação das técnicas e meios utilizados na fraude, só
ria; aos programas de aparelhamento tecnológico do poderão ser combatidas com novos investimentos no
Ministério da Previdência e Assistência Social e enti- aparelho público. Adotadas de forma sistemática e
dades vinculadas; e aos programas de esclarecimento permanente as ações pertinentes, espera-se que au-
ao público sobre normas previdenciárias. mente substancialmente a receita previdenciária, sob

A rigor, algumas das despesas que serão debi- a forma de efetivos ingressos de contribuições e da
tadas ao FUNPREV já existem. O que se pretende é recuperação do dinheiro desviado pelas fraudes.
que as ações pertinentes, que hoje são executadas Ante o exposto, voto pela adequação financeira
de maneira difusa e desordenada, passem a ser efe- e orçamentária do Projeto de Lei n° 5.660, de 2001 , e,
tuadas de forma sistemática e coordenada, de modo no mérito, por sua aprovação.
que propiciem o devido acompanhamento, avaliação Sala de Comissão, 3 de dezembro de 2002. -
e aferição de resultados. Deputado Luiz Carlos Hauly, Relator.

Dessa forma, embora a proposição tenha reper
cussão nas finanças públicas federais, não se apli
cam as exigências previstas no Capítulo VII da Lei n°
10.524, de 25 de julho de 2002 (LDO 2003), o qual
dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
Além disso, não apresenta qualquer óbice quanto ao
Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e
à Lei Orçamentária Anual ou a outros dispositivos le
gais que envolvam matéria orçamentária e financeira,
já que não importa aumento ou diminuição da rece~a

ou da despesa públicas.



a) seja reconhecida como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Fe
deral ou municipal;

b) seja portadora do Certificado e do
Registro de Entidades de Fins Filantrópicos,
fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovada a cada três
anos;

c) promova, gratuitamente e em cará
ter exclusivo, a assistência social beneficen
te, inclusive educacional ou de saúde, a
pessoas carentes;

d) não percebam seus diretores, con
selheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração nem usufruam vantagens ou
benefícios a qualquer título;

e) aplique integralmente o eventual re
sultado operacional na manutenção e desen
volvimento de seus objetivos institucionais,
apresentando, anualmente ao órgão compe
tente do Instituto Nacional do Seguro Social,
relatório circunstanciado de suas atividades.SUMÁRIO

*PROJETO DE LEI N° 5.720-A, DE 2001
(Do Sr. Lincoln Portela)

Acrescenta § 6° do art. 55 da Lei n°
8.212, para prever que as instituições re
ligiosas fiquem isentas do pagamento de
contribuições para a Seguridade Social;
tendo parecer da Comissão de Segurida
de Social e Família, pela rejeição (relator:
Dep. Dr. Rosinha) .

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
29/12/01

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família
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delli, Custódio Mattos, Edinho Bez, Eraldo Tinoco, buição previdenciária as entidades beneficentes de
Eujácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Coruja, assistência social. Ao regulamentar a matéria, a Lei n°
Fetter Junior, João Eduardo Dado, João Mendes, 8.212, de 24 de julho de 1991, classificou como enti-
José Militão, Márcio Fortes, Milton Monti, Mussa De- dades beneficentes de assistência social aquelas
mes, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Ricardo que, cumulativamente, obedeçam aos seguintes re-
Berzoini, Roberto Brant, Sebastião Madeira, Adolfo quisitos:
Marinho, Delfim Netto, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Benito Gama, Presidente.

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 5.720, de 2001 , de autoria do
nobre Deputado Lincoln Portela, acrescenta dispositi
vo ao art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
para isentar as entidades religiosas estabelecidas no
Brasil há mais de 15 anos da contribuição previden
ciária.

A Proposição foi distribuída para as Comissões
de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tribu
tação e de Constituição e Justiça e de Redação.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao Projeto de Lei n° 5.720, de
2001, nesta Comissão de Seguridade Social e Família.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal estabelece, em seu art.
195, § 7°, que ficam isentas do pagamento de contri-

Apesar do importante papel social exercido pe
las entidades religiosas, pode-se afirmar que as ati
vidades por elas desempenhadas não as enqua
dram como entidades beneficentes de assistência
social nos termos da legislação previdenciária. São,
portanto, de fato, obrigadas a recolher a contribui
ção social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados que lhes prestem serviços.

Destaque-se que a Lei n° 10.170, de 29 de de
zembro de 2000, retirou da base de cálculo da contri
buição previdenciária a ser recolhida pelas institui
ções religiosas os valores despendidos por essas en
tidades com ministros de confissão religiosa, mem
bros de instituto de vida consagrada, de congregação
ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso
ou para sua subsistência, desde que os valores sejam
fornecidos em condições que independam da nature
za e da quantidade do trabalho executado.

Assim sendo, apenas eventualmente as entida
des religiosas serão obrigadas a recolher a contribui
ção previdenciária. Mais precisamente quando hou
ver a necessidade de contratação de trabalhadores
para lhes prestar serviços específicos. No entanto, jul-



SUMÁRIO

I - Relatório

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

A proposição ora em análise, de autoria do ilus
tre Deputado Ricardo Ferraço, visa a alterar a Lei n.o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes
e Bases, com vistas a regulamentar a criação de cur
sos ou aumento do número de vagas, em nível de gra
duação, para os cursos da área de saúde.

Para tanto, propõe a inserção de um §40, no art.
9°, que trata das competências da União no sistema de
ensino. O aludido parágrafo estabelece que a União,
para efeito do que dispõe o inciso IX do art. 9°, deve ou
vir os Conselhos Estaduais de Educação, quando os
respectivos entes federados mantiverem instituições
de ensino superior, e o Conselho Estadual de Saúde,
quando se tratar de cursos na área de saúde.

Para a boa compreensão do que trata o disposi
tivo proposto, esclareça-se que o referido inciso IX es
tabelece como competência da União a autorização,
o reconhecimento, o credenciamento, a supervisão e
a avaliação dos cursos das instituições de educação
superior e os estabelecimentos do seu sistema de en
sino, isto é, das universidades e escolas federais de
terceiro grau.

Na seqüência, propõe a inserção de um art.
46-A estabelecendo que a criação de cursos de gra
duação na área de saúde deve ser precedida da ma
nifestação, em caráter terminativo, do Conselho Naci
onal de Saúde.

Para embasar sua iniciativa, o eminente Autor,
cita o art. 27 da Lei Orgânica da Saúde que dispõe so
bre os objetivos da política de recursos humanos para
o Sistema Único de Saúde - SUS. Adicionalmente, ar
gumenta que o Conselho Nacional de Saúde, como ór
gão máximo para o estabelecimento da política nacio
nal de saúde, deve ter a palavra final sobre a oportuni
dade e relevância da criação e aumento do número de
vagas em cursos de graduação na área de saúde.

A matéria insere-se no âmbito das competências
regimentalmente previstas para este Órgão Técnico,

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

*PROJETO DE LEI N° 5.734-A, DE 2001
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de de
zembro de 1996, que estabelece as diretri
zes e bases da educação nacional; tendo
parecer da Comissão de Seguridade Soci
al e Família, pela aprovação, com substi
tutivo (relator: Dep. Rafael Guerra) .

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família, de Educação, Cultura e Desporto; e
de Constituição E Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11.)

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 5.720, de 2001 , nos termos
do parecer do Relator, Deputado Dr. Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rafael Guerra, José Linhares e Ivan Paixão 
Vice-Presidentes; Almerinda de Carvalho, André de
Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá, Car
los Mosconi, Damião Feliciano, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Henrique Fontana, Jo
fran Frejat, Jorge Alberto, Laíre Rosado, Lavoisier
Maia, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Osmânio Pereira,
Osmar Terra, Remi Trinta, Saraiva Felipe, Serafim
Venzon, Tarcisio Zimmermann e Vicente Caropreso 
Titulares; Arlindo Chinaglia, Celcita Pinheiro, Cres
cêncio Pereira Junior, Eduardo Seabra, Elcione Bar
balho, Euler Morais, João Eduardo Dado, Jonival Lu
cas Júnior, Miriam Reid, Ricarte de Freitas, Vanessa
Grazziotin e Waldemir Moka - Suplentes.

Sala da Comissão,11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ivan Paixão, 3° Vice-Presidente, no exercí
cio da Presidência
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gamos que tais contratações ocorrem com menor fre- .. Projeto inicial publicado no OCO de
qüência, haja vista que as instituições religiosas con- 20/02/02
tam com o trabalho de um grande número de voluntá
rios que não percebem remuneração pelos serviços
prestados.

Finalmente, cabe acrescentar que a adoção da
medida proposta no Projeto de Lei n° 5.720, de 2001,
significa aumentar a renúncia de receitas previden
ciárias, estimada em R$ 9,2 bilhões em 2002, o que
comprometeria o equilíbrio financeiro da Previdên
cia social.

Por todo o exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei nO 5.720, de 2001.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2002. - Depu
tado Dr. Rosinha, Relator.



11 - Voto do Relator

Não restam dúvidas de que a qualidade dos ser
viços de saúde de um país está estreitamente relacio
nada à qualidade dos recursos humanos disponíveis.
Evidentemente outras situações concorrem para a
existência de uma atenção à saúde de qualidade,
como os investimentos governamentais, condições
de trabalho etc., mas a boa formação de pessoal é em
nosso entender o fator primordial até mesmo para
qualificarmos o gasto em saúde e para organizarmos
serviços eficientes.

Em que pese a essa evidência tão flagrante, no
Brasil corre-se o sério risco de lançarmos no mercado
de trabalho todo ano milhares de pessoas legalmente
aptas a exercer profissões de saúde, mas sem os co
nhecimentos e habilidades essenciais para o correto
atendimento à população.

Isto porque, já há alguns anos, adotamos critéri
os extremamente liberais para a criação de escolas
de medicina e de outras profissões da área de saúde.
Essa liberalidade acentuou-se com a aprovação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996.

Inquestionável é reconhecer o avanço que a
LDB tem representado para o setor de educação
como um todo no Brasil. Como nada é perfeito, entre
tanto, há que se reconhecer que a facilidade para cri
ação de Universidades e a autonomia que os estabe
lecimentos de terceiro grau adquiriram para criar cur
sos e aumentar o número de vagas, pode comprome
ter, como de fato tem comprometido, a qualidade da
formação profissional oferecida, principalmente em
setores que lidam com a vida humana.

Estudo realizado no ano próximo passado pelo
ex-presidente da Associação Médica Brasileira - AMB
-, Dr. Celso Nunes Nassif, esclarece muito bem como
se deu a grande expansão do ensino médico no Brasil.

Até 1967, existiam no País, 44 faculdades de
medicina, sendo que apenas 8 eram particulares.
Para fazer frente às manifestações estudantis de
1968, que levantaram a bandeira dos estudantes ex
cedentes (passavam no vestibular, isso é, tiravam a
nota mínima, mas não ingressavam no ensino superi-
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cabendo-nos a apreciação quanto aos aspectos de or), o regime militar executou a sua Reforma Universi-
mérito, dispensada a apreciação do Plenário, nos ter- tária. Como resultado, expandiu-se sobremaneira o
mos do art.24, 11. Posteriormente deverão manifes- número de vagas nos cursos superiores, principal-
tar-se as Comissões de Educação, Cultura e Desporto mente à custa da abertura de um grande número de
e de Constituição e Justiça e de Redação, respectiva- escolas particulares.
mente, quanto ao mérito e quanto à admissibilidade. Nos 3 anos seguintes, foram criadas mais 30 es-

Nos prazos regimentais não foram apresenta- colas médicas, sendo 20 particulares. Por ação das
das Emendas. entidades médicas, nos anos subseqüentes a pro-

É o Relatório. gressão diminuiu bastante, sendo criadas até 1980
apenas mais 5 escolas. Houve então uma moratória,
com o Ministério da Educação atuando decisivamen
te de forma a conter o grande interesse dos estabele
cimentos particulares em criar novos cursos médicos,
objetivando prestígio e, acima de tudo, lucratividade,
já que as mensalidades de tais faculdades são sem
pre as mais altas.

A partir de 1988, as pressões políticas aumenta
ram e o MEC afrouxou os controles e os critérios de
avaliação e o resultado foi que mais 32 faculdades de
medicina foram criadas. Observe-se que os dados
são de 2001 e que, segundo o citado autor, mais 26
cursos aguardavam parecer do Conselho Nacional de
Saúde. Esse parecer, necessário por força do Decre
to n.o 3.860, de 2001, entretanto, constitui apenas
uma consulta, e é exigida para os cursos de medici
na, odontologia e psicologia.

Como decorrência dessa expansão sem preo
cupações com a qualidade do ensino ministrado, é
forçoso reconhecer que o nível dos egressos tem dei
xado bastante a desejar. O médico lançado no merca
do de trabalho sente-se incapaz de exercer sua pro
fissão de imediato e, assim, lança-se freneticamente
na busca por uma residência ou especialização, mui
tas vezes eufemismos para a contratação de
mão-de-obra barata e sem qualquer proposta educa
tiva e formadora.

Avaliação efetuada em 1995 pela Editora Abril,
dava conta de que, das 84 escolas médicas existentes,
14 eram consideradas fracas e 15 não foram avalia
das, mas, caso o fossem, seriam presumivelmente en
quadradas na mesma categoria. Assim, já em 1995,
cerca de um terço das escolas de Medicina brasileiras
não apresentavam condições de funcionamento.

Dados do Provão também corroboram a baixa
qualidade do ensino médico no País. Em 1999, 23 ins
tituições de ensino médico receberam avaliações "D"
e "E", com base no desempenho de seus formandos
na avaliação levada a cabo pelo MEC. Há que se ob
servar, ainda, que as instituições criadas após 1993
não foram avaliadas, uma vez que os alunos submeti
dos ao Provão são apenas os concluintes dos cursos.

Ademais da questão do grande número de
egressos dos cursos em saúde, sem a qualidade ne
cessária, é importante ressaltar que a distribuição
das faculdades também não obedece a uma lógica
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redistributiva. A grande maioria dos cursos criados ao O digno representante do povo capixaba cap-
longo dos últimos 30 anos concentra-se nas Regiões tou com grande sensibilidade a necessidade de se
Sul e Sudeste, levando a uma concentração de profis- criarem critérios socialmente justos, baseados nas
sionais nos locais onde a relação médico/paciente já necessidades de saúde da população e não vincula-
é adequada e, por vezes, até mesmo excessiva. dos a qualquer forma de interesse econômico e cor-

Destaque-se que Estados Unidos e Inglater- porativo.
ra, países cuja tradição jurídica utiliza um mínimo Desse modo, propôs que se cometa a incum-
de leis escritas, introduziram formas de controle bência de avaliar as necessidades sociais e sanitári-
para evitar a expansão desmesurada de faculdades as de criação, ou não, de novos cursos e de aumento
de medicina. do número de vagas em cursos já existentes da área

No caso americano, os pareceres finais para ob- de saúde ao Conselho Nacional de Saúde. Tal diretiva
tenção da autorização para funcionamento de novas é, a um só tempo, simples e muito feliz. Com efeito, o
escolas de medicina são emitidos por um comitê com- Conselho Nacional de Saúde - CNS - constitui-se
posto pela Associação Médica Americana e pela nu~ exemplo.de órgão de controle social e de partici-
Associação Americana de Escolas de Medicina. Por paçao da sociedade nos assuntos de Estado.
isso, desde 1987 não se criam mais novas escolas Até a década de 80 o CNS era um órgão buro-
médicas nos Estados Unidos e, também, não tem ha- crático, composto de representantes das diversas
vido aumento do número de alunos. secretarias e órgãos do Ministério da Saúde. Sua

Já na Inglaterra, o controle é muito mais direto, transformação num conselho de controle social é
havendo um órgão educacional específico para a atribuída à VIII Conferência Nacional de Saúde, rea-
área médica, que só decide abrir novas escolas de lizada em 1986, e sua efetivação, dois anos mais tar-
medicina, se houver uma quota disponível no número de, é creditada à Assembléia Nacional Constituinte.
de escolas previsto para o País. Desde então, o CNS, bem como seus congêneres

Preocupadas com a expansão sem critérios nos Estados ~ ~unicípio~, ~e~ repre~e~tado um e~-
das vagas nos cursos médicos e com o comprometi- p~?O democratlco de deflnlçao de pnondades sanl-
mento da qualidade dos recursos humanos forma- t~nas ~ de co~tr~le sobre os ~overn~ntes?e excep-
dos, as entidades da categoria têm se manifestado clonal 1r:n~rtancl~., ~eu carater deliberatiVo e su~
reiteradas vezes sobre a necessidade de instituição composlçao - pantana entre representantes da SOCI-
de formas mais racionais e mais comprometidas edade, ~e ~m I~do, e r~presentantes ~o governo e
com a saúde da população para que se instituam tais ~os proflsslo~al~de sa~de, de outro - e uma garan-
faculdades. tia de prevalencla dos Interesses da sociedade em

. suas deliberações.
ASSim, ao longo do primeiro semestre do cor- .

rente ano, a AMB promoveu em todas as regiões do D..s~ordamos, entret~nto, da ~orma adotada ~a
Brasil, com a participação de todas as suas filiadas proposlçao. Nos~ ~ntendlmento ~ que a alteraçao
nos Estados fóruns intitulados "Novas Escolas de proposta no art. 9 fOI colocada equivocadamente na-
Medicina: Ne~essidade ou Oportunismo?". Coroando quele dispos~ivo. Ad~mais, a redação encontra-se
esse processo de mobilização, um fórum nacional trunca?a e nao preve q.~e v~gas novas podem ser
sintetizou e homologou os aspectos debatidos e de _ oferecidas pelos cursos Ja eXistentes.
fendidos nos processos regionais. A esse respeito, vale lembrar que as instituições

Além de propostas de mobilização da categoria, part,~culares. têm s~ valido de "~a~pi descentraliza-
sensibilização da opinião pública e manifestação junto ~~s. ' eufemismo cna?~ ~ara a c~laçao de verdad_elras
aos Poderes Públicos, a categoria, por unanimidade, filiaiS .em outros mUnlClplO~ e at~ estados que nao os
aprovou o apoio a proposições que visem a introduzir de ongem da escola ou universidade.
formas de controle sobre a criação de cursos médicos. Dessa forma, formulamos Substitutivo que pre-

Considerando que o problema não se restringe serva a id.éia or~ginal da.pr?posiç~o, mas deixa mais
aos cursos de medicina, mas atinge, sem distinção, a claras as Intençoes e obJetiVOs colimados.
todas as categorias profissionais da área de saúde, e Nosso voto, portanto, é pela aprovação do Pro-
que o trabalho de preservação da vida humana é dos jeto de Lei n.o 5.734, de 2001 , nos termos do Substi-
mais importantes existentes na sociedade, entende- tutivo em anexo.
mos como fundamental a instituição de controles como Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. -
o que propôs o ínclito Deputado Ricardo Ferraço. Deputado Rafael Guerra, Relator.



*PROJETO DE LEI N° 5.827-A, DE 2001
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre a criação de espaço
reservado, em bares, lanchonetes, resta
urantes e similares, para pessoas porta
doras de deficiência física e dá outras
providências; tendo parecer da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela
aprovação, com substitutivo (relator:
Dep. Jorge Alberto) .

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

" Projeto inicial publicado no DCD de
06/3/02

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de no
vembro de 1996, que estabelece as dire
trizes e bases da educação nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

passa a vigorar com o seguinte art. 46-A:

"Art. 46-A. A criação de cursos ou au
mento no número de vagas nos cursos exis
tentes em nível de graduação na área de sa
úde, por universidade e demais instituições
de ensino superior, públicas ou privadas, de
vem ser submetidos, em caráter terminativo,
à manifestação do Conselho Nacional de Sa
úde, instituído pela Lei n.o 8.142, de 28 de
dezembro de 1990.

Parágrafo único. Sem prejuízo da mani
festação a que alude o caput deste artigo, nos
casos previstos nos incisos IV, do art. 10, e
IV, do art. 11, a criação ou aumento de vagas
de cursos na área de saúde em nível de gra
duação devem ser submetidos, em caráter
terminativo, ao respectivo Conselho Estadual
de Saúde.

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

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ivan Paixão, 3° Vice-Presidente, no exercí
cio da Presidência.

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de no
vembro de 1996, que estabelece as dire
trizes e bases da educação nacional.

PROJETO DE LEI N° 5.734, DE 2001
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR cas Júnior, Miriam Reid, Ricarte de Freitas, Vanessa
Grazziotin e Waldemir Moka - Suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
Deputado Ivan Paixão, 3° Vice-Presidente, no exercí
cio da Presidência

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Art. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de

1996, passa a vigorar com o seguinte art. 46-A:

"Art. 46-A. A criação de cursos ou au
mento no número de vagas nos cursos exis
tentes em nível de graduação na área de
saúde, por universidade e demais institui
ções de ensino superior, públicas ou priva
das, devem ser submetidos, em caráter ter
minativo, à manifestação do Conselho Naci
onal de Saúde, instituído pela Lei n.o 8.142,
de 28 de dezembro de 1990.

Parágrafo único. Sem prejuízo da
manifestação a que alude o caput deste
artigo, nos casos previstos nos incisos IV,
do art. 10, e IV, do art. 11, a criação ou
aumento de vagas de cursos na área de
saúde em nível de graduação devem ser
submetidos, em caráter terminativo, ao
respectivo Conselho Estadual de Saúde.

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

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. 
Deputado Rafael Guerra, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 5.734, de 2001, com substi
tutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Rafael Guerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rafael Guerra, José Unhares e Ivan Paixão 

Vice-Presidentes; Almerinda de Carvalho, André de
Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá, Car
los Mosconi, Damião Feliciano, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Henrique Fontana, Jo
fran Frejat, Jorge Alberto, Laíre Rosado, Lavoisier
Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia, Osmânio Pereira,
Osmar Terra, Remi Trinta, Saraiva Felipe, Serafim
Venzon, Tarcisio Zimmermann e Vicente Caropreso 
Titulares; Arlindo Chinaglia, Celcita Pinheiro, Cres
cêncio Pereira Junior, Eduardo Seabra, Elcione Bar
balho, Euler Morais, João Eduardo Dado, Jonival Lu-

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



SUMÁRIO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

Dezembro de 2002

Parecer da Comissão de
Família
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Seguridade Social e formação de uma consciência social de inclusão dos
portadores de deficiência.

Nesse sentido, julgamos adequado aproveitar
somente a proposta relativa à prioridade de atendi
mento, procedendo-se a alteração da Lei n° 10.048,
de 2000, e votamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 5.827, de 2001, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2002. - Depu
tado Jorge Alberto, Relator.

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
I - Relatório

O Projeto de Lei n° 5.827, de 2001, pretende tor
nar obrigatória a prioridade de atendimento e a reser
va de espaço para o portador de deficiência física em
bares, lanchonetes, restaurante e similares.

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas ao Projeto.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Parece-nos plenamente defensável a proposta de
garantir prioridade de atendimento aos portadores de
deficiência também nos bares, restaurantes e similares.

A "Lei da Prioridade de Atendimento" (Lei nO
10.048, de 2000) representou o passo inicial na con
cepção do direito à preferência, quando do trato com
pessoas portadoras de deficiência, limitando-se, to
davia, às repartições públicas, empresas concessio
nárias de serviços públicos e instituições financeiras.

Assim, faz-se necessária a extensão da medida
aos bares, restaurantes e similares, locais onde mes
mo o cidadão comum se defronta com dificuldades de
atendimento, fato que se maximiza quando o usuário
é portador de deficiência.

No que tange à reserva de espaço próprio para
os portadores de deficiência, há dois aspectos a con
siderar: em primeiro lugar, entendemos que a "Lei da
Acessibilidade" (Lei n° 10.098, de 2000) cuida da ma
téria ao dispor sobre a obrigatoriedade da promoção
do acesso dessas pessoas a locais de uso público;
em segundo, a medida parece estar em contradição
com os postulados de integração social constantes
da norma reguladora dos direitos básicos dos porta
dores de deficiência (Lei nO 7.853, de 1989).

Em defesa da integração social, essa Lei deter
mina a matrícula obrigatória em estabelecimentos re
gulares de ensino, sempre que o tipo de deficiência o
permita, bem assim a profissionalização e inserção
no mercado de trabalho, medidas indispensáveis à

Altera a Lei n° 10.048, de 8 de no
vembro de 2000, para acrescentar a prio
ridade de atendimento em bares, restau
rantes e similares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 2° da Lei n°

10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 2° .
Parágrafo único. É também assegura

da a prioridade de atendimento de que trata
esta lei nas instituições financeiras e nos
bares, restaurantes e similares." (NR)

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

Sala da Comissão, 4 de junho de 2002. - Depu
tado Jorge Alberto, Relator.

'" - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 5.827, de 2001, com substi
tutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Jorge Alberto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rafael Guerra, José Linhares e Ivan Paixão 
Vice-Presidentes; Almerinda de Carvalho, André
de Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá,
Carlos Mosconi, Damião Feliciano, Dr. Benedito
Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Henrique
Fontana, Jofran Frejat, Jorge Alberto, Laíre Rosa
do, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Lúcia Vânia,
Osmânio Pereira, Osmar Terra, Remi Trinta, Sarai
va Felipe, Serafim Venzon, Tarcisio Zimmermann e
Vicente Caropreso - Titulares; Arlindo Chinaglia,
Celcita Pinheiro, Crescêncio Pereira Junior, Eduar
do Seabra, Elcione Barbalho, Euler Morais, João
Eduardo Dado, Jonival Lucas Júnior, Miriam Reid,
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Ricarte de Freitas, Vanessa Grazziotin e Waldemir
Moka - Suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Rafael Guerra, 1° Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a Lei n° 10.048, de 8 de no
vembro de 2000, para acrescentar a prio
ridade de atendimento em bares, restau
rantes e similares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 2° da Lei n°

10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.2° .
Parágrafo único. É também assegura

da a prioridade de atendimento de que trata
esta lei nas instituições financeiras e nos
bares, restaurantes e similares." (NR)

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

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Rafael Guerra, 1° Vice-Presidente, no
exercício da Presidência

·PROJETO DE LEI N° 5.892-A, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Aleluia)

Dispõe sobre o uso de óleo diesel
automotivo em veículos utilitários e es
tabelece condições para o uso de com
bustíveis automotivos que gozem de
quaisquer subsídios financeiros ou be
nefícios tributários; tendo parecer da
Comissão de Viação e Transportes, pela
aprovação deste, e pela rejeição do de
n.o 6408/02, apensado (relator:Dep.Leo
degar Tiscoski) .

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes, de Minas e Energia; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)
.. Projeto inicial publicado no OCO de
26/04/02

- Projeto apensado: PL 6.408/02 (OCO de
16/04/02)

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 5.892, de 2001, de autoria do
ilustre Deputado José Carlos Aleluia, pretende disci
plinar o uso do óleo diesel automotivo em veículos uti
litários e estabelecer condições para uso de combus
tíveis automotivos com preços subsidiados ou benefí
cios tributários.

De acordo com o projeto, será permitido o uso
de óleo diesel como combustível automotivo para veí
culos utilitários de fabricação nacional ou estrangeira,
de cabine simples ou dupla, e que tenham capacida
de de carga igualou superior a quinhentos quilogra
mas. Considera como utilitário qualquer veículo auto
motivo de uso urbano ou rural, destinado ao transpor
te de carga. Entende como carga útil a capacidade de
carga do veículo, excluídos os pesos do condutor, tri
pulante e passageiros.

O uso automotivo de combustíveis que recebam
subsídios financeiros ou benefícios tributários de
qualquer espécie só será permitido em:

- veículos componentes de frotas oficiais e de
uso exclusivo de forças armadas, bombeiros e polícias;

- veículos de grande porte, destinados ao
transporte de cargas;

- veículos de transporte coletivo, com capaci
dade superior a oito passageiros;

- veículos pertencentes a missões diplomáticas
estrangeiras ou que tenham sido licenciados em ou
tros países;

- veículos aquaviários e ferroviários de trans
porte de cargas ou passageiros;

- veículos destinados à prestação de socorro
médico e de transporte de doentes;

- veículos utilitários, conforme definido na
Lei.

O projeto exclui de seus efeitos os veículos já li
cenciados ou com processos de importação iniciados
antes de sua aprovação.

Ao projeto foi apensado o PL n° 6.408, de 2002,
de autoria do ilustre Deputado Júlio Redecker, que
autoriza o uso de óleo diesel como combustível auto
motivo.

No prazo regulamentar, não foram apresenta
das emendas aos projetos.

Cabe a esta Comissão de Viação e Transportes
pronunciar-se sobre o mérito dos projetos, nos ter
mos do inciso XIV do art. 32 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

É o nosso relatório.



A utilização do óleo diesel como combustível em
veículos não-comerciais tem sido um tema polêmico,
por envolver questões econômicas e estratégicas al
tamente relevantes para o País.

A dependência excessiva que temos do trans
porte rodoviário de cargas e passageiros faz com que
o óleo diesel, que move a maioria absoluta dos veícu
los de carga do Brasil, seja um ponto sensível em nos
sa economia. Isto porque é impossível retirar do petró
leo bruto mais do que um determinado percentual de
diesel, situado em torno de 35%, em termos volumétri
cos. Na destilação do petróleo, não há como produzir
óleo diesel sem que gasolina, querosene, óleo com
bustível pesado, nafta e outros derivados sejam tam
bém produzidos, em percentuais mais ou menos fixos.

Como a demanda interna por óleo diesel é muito
grande, ela praticamente determina a quantidade de
petróleo que necessitamos. Se a demanda por esse
óleo aumenta, aumenta também a necessidade de
importação de petróleo, mesmo que sobrem gasolina
e outros derivados. Como a situação da maioria dos
países é semelhante, com demanda por óleo diesel
superior à dos demais derivados do petróleo, uma li
beralização generalizada do seu uso é claramente in
desejável para a economia nacional.

Manter o equilíbrio entre a demanda e oferta
de combustíveis derivados do petróleo é, portanto,
um dos fatores que sempre levaram o Brasil a man
ter políticas de restrição ao uso de óleo diesel
como combustível para veículos de passeio e utili
tários leves. Como o cenário energético nacional
não tem perspectivas de alterações profundas no
curto prazo, parece-nos conveniente a manuten
ção dessas políticas.

Outro fator que recomenda preservar o óleo die
sel para usos mais nobres e mais estratégicos é seu
preço, que tem sido historicamente subsidiado, princi
palmente por meio de sobrepreços à gasolina.

Apesar da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997,
ter eliminado o subsídio ao preço do diesel, pode-se
considerar que essa eliminação é provisória. Isto por
que a Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001, que
criou a Contribuição de Intervenção no Domínio Eco
nômico - CIDE - incidente sobre a importação e co
mercialização de petróleo e seus derivados, gás natu
ral e seus derivados e álcool etílico combustível, pre
vê que parte dessa contribuição será utilizada para
"pagamento de subsídios a preços ou transporte de
álcool combustível, de gás natural e seus derivados e
de derivados do petróleo".
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11 - Voto do Relator Como a ausência de subsídios ao preço do die-
sel afeta fortemente a economia nacional, pois, como
já ressaltamos, a maior parte das cargas transporta
das em nosso País depende de motores movidos a
óleo diesel, é certo que parcela significativa da CIDE
seja utilizada para esse fim.

A restrição do uso do diesel será, nesse caso,
uma questão de justiça, pois se todos os consumido
res de gasolina pagarem subsídios ao óleo diesel,
não é justo que este combustível seja utilizado indis
criminadamente em carros de passeio, em geral de
pessoas de maior poderaquisitivo, pois os carros a di
esel no Brasil custam muito mais caro do que os movi
dos a gasolina. Seria um subsídio às avessas, com os
usuários de automóveis a gasolina, de todos os níveis
de renda, ajudando cidadãos de alta renda a manter
automóveis de luxo.

Acabar com essas distorções é o bem colocado
objetivo do Projeto de Lei n° 5.892, de 2001, sobre
cujo mérito não temos dúvidas.

O projeto apensado, de n° 6.408, de 2002, tem o
objetivo específico de liberar o uso do óleo diesel pelos
veículos de aluguel, isto é, pelos táxis. Nesse aspecto,
temos que ponderar, entre outros aspectos, que:

- os veículos utilizados como táxis são leves e
econômicos, mesmo com motores a gasolina;

- os proprietários de táxis podem utilizar veícu
los movidos a álcool etílico e a gás natural, combustí
veis que devem ter continuidade de subsídios, além
de preços já atualmente baixos;

- os táxis cobram tarifas de acordo com os cus
tos dos serviços e não têm impacto significativo sobre
os sistemas produtivos e de transporte de cargas e
coletivo de passageiros, não afetando, portanto, a
economia nacional;

- os táxis são veículos urbanos, para os quais é
recomendável a adoção de combustíveis com baixo
potencial de poluição do ar, o que não é o caso do
óleo diesel;

- a aquisição de automóveis para táxi já recebe
incentivos fiscais significativos.

Além da série de fatores acima alinhados, há
que ressaltar a dificuldade de controlar a liberação de
veículos de passeio movidos a diesel exclusivamente
para taxistas. Desvios, como a revenda para não-ta
xistas e a utilização de licenças de fachada, inevita
velmente iriam aparecer, dada a variedade de realida
des e de condições operacionais dos órgãos de trân
sito brasileiros.

Ante os argumentos apresentados, votamos
pela aprovação, quanto ao mérito, do Projeto de Lei n°
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5.892, de 2001, e pela rejeição do Projeto de Lei n°
6.408, de 2002, a ele apensado.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. 
Deputado Leodegar Tiscoski, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 5.892/01 e rejeitou o de n°
6.408/02, apensado, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Leodegar Tiscoski.

Participaram da votação os seguintes Deputados:
Duílio Pisaneschi - Presidente, Osvaldo Reis e Paulo
Gouvêa - Vice-Presidentes, Eliseu Resende, Pedro
Fernandes, Affonso Camargo, Beto Albuquerque,
Albérico Filho, Marcelo Teixeira, João Cóser, Leode
gar Tiscoski, Mário Negromonte, Romeu Queiroz,
Philemon Rodrigues, Gonzaga Patriota e Norberto
Teixeira -titulares, e íris Simões, Gustavo Fruet, Mar
cos Lima, Simão Sessim, José Militão, João Sampaio
e Vivaldo Barbosa - suplentes.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002 
Deputado Duílio Pisaneschi, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 5.906-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MSC N° 1.349/2001

Dispõe sobre a criação de empre
gos públicos no âmbito do Instituto Naci
onal do Seguro Social - INSS, e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação, com
emendas, contra os votos dos Deputa
dos Pedro Celso, Pedro Henry, João
Magno, Avenzoar Arruda, Carlos Santana
e Paulo Paim (Relator: Deputado Freire
Júnior); da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela compatibilidade e adequa
ção financeira e orçamentária (Relator:
Deputado Mussa Demes); e dá Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste (Relator: Depu
tado Inaldo Leitão).

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

* Projeto inicial publicado no DCD de
13-12-01

SUMÁRIO

I - Parecer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público:

- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributa
ção:

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

111- Parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

O projeto sob exame pretende a criação, no
quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, de três mil empregos públicos de
Especialista Previdenciário, de nível superior, bem
como de dois mil empregos públicos de Assistente
Previdenciário, de nível intermediário.

Aos Especialistas Previdenciários caberá a re
alização das seguintes tarefas: reconhecimento, ma
nutenção e revisão de direitos ao recebimento de be
nefícios previdenciários; instrução e análise de pro
cessos e cálculos previdenciários; orientação previ
denciária e atendimento aos usuários; realização de
estudos técnicos e estatísticos; e execução, em ca
ráter geral, das demais atividades inerentes às com
petências do INSS. Aos Assistentes Previdenciários
caberá dar suporte e apoio técnico às atividades dos
Especialistas.

O ingresso nos empregos far-se-á por meio de
concurso público específico de provas ou de provas e tí
tulos, atendidos os requisitos de escolaridade exigidos
pelo projeto. Os empregados contratados segundo a
proposição terão sua relação de emprego regida pela
legislação trabalhista, em conformidade com a Lei nO
9.962, de 2000, que instituiu o regime de emprego públi
co no âmbito da administração pública federal.

O projeto reúne alguns critérios para promoção
e progressão nos empregos, remetendo à regula
mentação o detalhamento da matéria.

As tabelas salariais dos empregos em questão
constam dos anexos do projeto, sendo os valores mí
nimo e máximo, no caso dos Especialistas Previden-

__________,.__._•••_._·_· • ..__•• 0 _



11 - Voto do Relator

A proposta em exame dá continuidade às medi
das tomadas pelo Poder Executivo no ú"imo ano, relati
vamente à situação do quadro de pessoal do INSS.

No final de 2001. o Executivo enviou, e o Le
gislativo aprovou, proposta de criação da carreira
previdenciária, composta dos cargos efetivos regi
dos pela Lei na 8.112, de 11 de dezembro de
1990, que não estivessem organizados em carrei
ras e não percebessem qualquer outra espécie
atuais 35 mil servidores em atividade, detentores
de cargos efetivos, serão adicionados outros 5 mil,
no regime de emprego público.

A missão do INSS, gigantesca na quantidade de
segurados cobertos e na extensão territorial em que
seus serviços são prestados, é ainda de grande com
plexidade e de enorme responsabilidade, significan
do dizer que cada servidor tem uma volumosa carga
de trabalho a desempenhar no cotidiano de suas ativi
dades funcionais.

Diante disso, toma-se injustificável a existência
de duas categorias de servidores (os estatutários e
os empregados públicos), dividindo os mesmos e pe
sados encargos, trabalhando próximos uns dos ou
tros, mas percebendo remunerações absolutamente
diferenciadas. Isso, além de injusto, é fator importante
de perda de eficiência, com prejuízo para a instituição
e seus milhões de segurados.

Buscando resolver esse problema e tendo em
vista as prerrogativas constitucionais do Presidente
da República, estamos apresentando emenda pre
vendo que, num prazo razoável (90 dias) e dentro das
possibilidades orçamentárias, o Poder Executivo en
vie ao Congresso Nacional projeto de lei com o esco-
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ciários, R$1.440,00 e R$2.779,91. respectivamente. po de unificar as tabelas de vencimentos dos ocupan-
Esses valores, para os Assistentes Previdenciários, tes de cargos e empregos do INSS. A unificação des-
são de R$765,00 e RS1.476,83. sas tabelas fala a favor da justiça, da isonomia e da

Foi, também, proposta a criação de um bônus eficiência, especialmente numa área tão sensível
semestral de desempenho de atividade, pago aos como a Previdência Social.
ocupantes dos empregos em efetivo exercício no Outro ponto a ser enfrentado na presente propo-
INSS, no percentual de até 15%, incidentes sobre a sição, conexo aos expostos nos parágrafos anterio-
soma dos salários percebidos no semestre, excluídas res, refere-se ao fato de que a Lei na 10.355/01, ao es-
as parcelas referentes à gratificação natalina e ao truturar a chamada carreira previdenciária, não defi-
abono de férias, conforme dispuser o regulamento. O niu os novos cargos efetivos de modo a conciliar sua
bônus será atribuído em função do efetivo desempe- natureza com os objetivos da previdência social.
nho do empregado, bem assim de metas de desem- Assim, a carreira previdenciária continuou a
penho institucional, na forma estabelecida em ato do manter os mesmos cargos anteriormente existentes -
Poder Executivo. cerca de 80 denominações diferentes - sem qualquer

O projeto tramita em regime de urgência, nos vínculo específico com a nobre missão do órgão pre-
termos do art. 155 do Regimento Interno. videnciário, a merecer um tratamento mais adequado

É o relatório. e condizente com a sua importância, eis que a Previ
dência é o único programa da área social exclusiva
mente regulado e gerido pelo Governo Federal e que
movimentou, no ano passado, em receita e despesa,
a soma gigantesca de R$180 bilhões.

Para preencher a lacuna deixada pela Lei na
10.355/01, estamos propondo modificações no art. 10

do projeto, com o objetivo de conferir ao quadro de
pessoal do INSS uma estrutura mais racional e efici
ente, integrada por três cargos efetivos (Analista Pre
videnciário, Técnico Previdenciário e Auxiliar Previ
denciário), regidos pela Lei na 5.112/90, e dos empre
gos públicos (Especialista Previdenciário e Assistente
Previdenciário), todos eles ligados à realização dos
objetivos da Previdência Social em proveito dos mi
lhões de segurados brasileiros.

A transformação dos cargos efetivos existentes
na atual estrutura do INSS em Analista Previdenciário
(nível superior), Técnico Previdenciário (nível inter
mediário) e Auxiliar Previdenciário (nível auxiliar) en
contra precedente na recente transformação de diver
sos cargos efetivos do Tribunal de Contas da União
TCU, em três outros cargos, respectivamente de níve
is superior, intermediário e auxiliar, aprovada pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da
República (Lei na 10.356, de 27 de dezembro de
2001). No mesmo sentido, pode ser mencionada a Lei
na 9.421, de 24 de dezembro de 1996, que criou as
carreiras dos servidores do Poder Judiciário.

Registre-se, ao fim, que a alteração proposta no
art. 1° não modifica a situação funcional de qualquer
servidor, mudando-se, tão somente, a denominação
de seus cargos atuais para os três novos cargos pro
postos, respeitando-se, inclusive, o nível em que cada
um se encontra. Por esse motivo, não acarretará qual
quer aumento de despesa, tratando-se, apenas, de
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EMENDA N° 1 ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Ficam criados, conforme dis
posto na Lei n° 9.962, de 22 de fevereiro de
2000, no Quadro de Pessoal do Instituto Na
cional do Seguro Social - INSS, autarquia
vinculada ao Ministério da Previdência e
Assistência Social -MPAS, três mil empre
gos públicos de Especialista Previdenciário
e dois mil de Assistente Previdenciário, bem
como são transformados os cargos efetivos
do atual Quadro de Pessoal do INSS, de
que trata a Lei n° 10.355, de 26 de dezem
bro de 2001, na forma a seguir:

I - os das categorias funcionais de ní
vel superior, em Analista Previdenciário;

11 - os das categorias funcionais de ní
vel intermediário, em Técnico Previdenciá
rio;

111 - os das categorias funcionais de ní
vel auxiliar, em Auxiliar Previdenciário.

Parágrafo único. O Poder Executivo estabele
cerá, em regulamento, as áreas de atividades dos
cargos transformados nos termos deste artigo, en
quadrando os servidores em conformidade com as
atribuições de seus atuais cargos."

Sala da Comissão, 12 de junho de 2002. 
Deputado Rodrigo Maia, Presidente.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou pela aprovação, com emendas, do Projeto
de Lei n° 5.906/01, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Freire Júnior, contra os votos dos De
putados Pedro Celso, Pedro Henry, João Magno,
Avenzoar Arruda, Carlos Santana e Paulo Paim.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rodrigo Maia, Presidente; José Múcio Monteiro,
Vice-presidente; Antônio Carlos Konder Reis, Aven
zoar Arruda, Freire Júnior, João Tota, Jovair Arantes,
Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Medeiros, Paulo
Paim, Pedro Celso, Pedro Henry, Ricardo Barros, Ri
cardo Rique e Vivaldo Barbosa, titulares; Arnaldo Fa
ria de Sá, Carlos Santana, Coriolano Sales, Edinho
Bez, Eurípedes Miranda, Jair Bolsonaro, João Magno,
José Carlos Elias, Nair Xavier Lobo e Pauderney Ave
lino, suplentes.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2002. 
Deputado Rodrigo Maia, Presidente.

EMENDA N° 1

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 11, re
numerando-se os demais:

"Art. 11. O Poder Executivo encami
nhará ao Congresso Nacional, no prazo má
ximo de 90 (noventa) dias, projeto de lei dis
pondo sobre a unificação das tabelas de
vencimento de Especialista Previdenciário e
Analista Previdenciário, ambas de nível su
perior, e de Assistente Previdenciário e Téc
nico Previdenciário, de nível médio, de que
tratam a presente lei."

Sala da Comissão, 16 de maio de 2002. 
Deputado Freire Júnior, Relator.

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Ficam criados, conforme dis
posto na Lei n° 9.962, de 22 de fevereiro de
2000, no Quadro de Pessoal do Instituto Na
cional do Seguro Social - INSS, autarquia
vinculada ao Ministério da Previdência e
Assistência Social - MPAS, três mil empre
gos públicos de Especialista Previdenciário
e dois mil de Assistente Previdenciário, bem
como são transformados os cargos efetivos
do atual Quadro de Pessoal do INSS, de
que trata a Lei n° 10.355, de 26 de dezem
bro de 2001, na forma a seguir:

I - os das categorias funcionais de ní
ve� superior, em Analista Previdenciário;

11 - os das categorias funcionais de nível
intermediário, em Técnico Previdenciário;

111 - os das categorias funcionais de ní
vel auxiliar, em Auxiliar Previdenciário.

Parágrafo único. O Poder Executivo
estabelecerá, em regulamento, as áreas de
atividades dos cargos transformados nos
termos deste artigo, enquadrando os servi
dores em conformidade com as atribuições
de seus atuais cargos."

Sala da Comissão, 16 de maio de 2002. 
Deputado Freire Júnior, Relator.

EMENDA N°2

assegurar ao INSS uma estrutura funcional compatí- 11I - Parecer da Comissão
vel com sua relevante missão.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprova
ção do projeto, com as duas emendas em anexo.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2002. - Depu
tado Freire Júnior, Relator.



A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comple
mentar nO 101, de 2000) - LRF determina nos seus
arts. 16 e 17, que os atos que acarretem aumento
de despesa devem estar acompanhados da estima
tiva do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que entrarão em vigor e nos dois seguintes (esti
mativa que acompanhará as premissas e memória
de cálculo), devem comprovar que não afetarão as
metas de resultados fiscais e que, se necessário, te
rão seus efeitos compensados pelo aumento perma
nente de receita ou redução permanente de despe
sa.

, Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exer
cido em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüen
tes;
11 - declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a lei orça
mentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1° Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa ob
jeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas to
das as despesas da mesma espécie, realizadas e a reali
zar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultra
passados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretri
zes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses ins
trumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2° A estimativa de que trata o inciso I do caput será
acompanhada das premissas e metodologia de cálculo
utilizadas;
§ 3° Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa con
siderada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 4° As normas do caput constituem condição prévia
para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens
ou execução de obras:
11 - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o
§ 3° do art. 182' da Constituição
2Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a

"Art. 11. O Poder Executivo encami
nhará ao Congresso Nacional, no prazo má
ximo de 90 (noventa) dias, projeto de lei dis
pondo sobre a unificação das tabelas de
vencimento de Especialista Previdenciário e
Analista Previdenciário, ambas de nível su
perior, e de Assistente Previdenciário e Téc
nico Previdenciário, de nível médio, de que
tratam a presente lei."

Sala da Comissão, 12 de junho de 2002. 
Deputado Rodrigo Maia, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

De iniciativa do Poder Executivo, o projeto de lei
em análise visa a criação no Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Seguro Social-INSS de três mil
empregos públicos de Especialista Previdenciário e
de dois mil de Assistente Previdenciário.

O projeto descreve, também, as atribuições des
ses empregos públicos, sempre respeitando o dis
posto na Lei n° 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, que
disciplina o regime de emprego público do pessoal da
administração direta, autárquica e fundacional.

Segundo a Exposição de Motivos n° 459 conjun
ta dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e
Gestão e da Previdência e Assistência Social ao Pre
sidente da República, a criação desses empregos é
de fundamental importância para à efetividade, eficá
cia e eficiência da gestão do INSS. A sua implementa
ção deverá provocar, gradativamente, o aumento da
força de trabalho efetivando políticas de recursos hu
manos baseados na motivação, produtividade e avali
ação de desempenho.

É o relatório.

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 11, re
numerando-se os demais:
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EMENDA N° 2 ADOTADA PELA COMISSÃO a) compatível a proposlçao que não
conflite com as normas do plano plurianual,
da lei de diretrizes orçamentárias, da lei or
çamentária anual e demais proposições le
gais em vigor, principalmente a Lei Comple
mentar n° 101 de 2000 (Lei de Responsabi
lidade Fiscal) e;

b) adequada a proposição que se
adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo
plano plurianual, pela lei de diretrizes orça
mentárias e pela lei orçamentária anual.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual, nos termos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados e da Norma Interna da
Comissão de Finanças e Tributação, que "estabelece
procedimentos para o exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira", aprovada pela
CFT em 29 de maio de 1996.

Para efeitos desta Norma entende-se como:
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Diplomacia, até 1.920despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obriga
ção legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.
§ 1° Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que
trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa pre
vista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos re
cursos para seu custeio.
§ 2° Para efeito do atendimento do parágrafo anterior, o
ato será acompanhado de comprovação de que a despe
sa criada ou aumentada não afetará as metas de resulta
dos fiscais previstas no anexo referido no § 1° do art. 4°,
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes,
ser compensados pelo aumento permanente de receita ou
pela redução permanente de despesa.
§ 3° Para efeito do parágrafo anterior, considera-se au
mento permanente de receita o proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 4° A comprovação referida no § 2°, apresentada pelo pro
ponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo uti
lizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da des
pesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 5° A despesa de que trata este artigo não será executa
da antes da implementação das medidas referidas no §
2°, as quais integrarão o instrumento que a criar ou au
mentar.
§ 6° O disposto no § 1° não se aplica às despesas desti
nadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de re
muneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 372
da Constituição.
§ 7° Considera-se aumento de despesa a prorrogação da
quela criada por prazo determinado.

Segundo a exposição de motivos Interministerial
já citada, a despesa prevista para o exercício de 2002
decorrente da aprovação desse projeto será de
R$23,2 milhões. Esse recursos já se encontram apro
vados na Lei Orçamentária de 2002 (Lei N° 10.407). A
funcional-programática 4.122.0791.0623.0001 - Paga
mento de Pessoal decorrente de provimento por
meio de concurso público no âmbito do Poder Exe
cutivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão destina cerca de R$ 353 milhões para esta
finalidade.

No exercício de 2003 essa despesa terá um
acréscimo previsto de R$ 15,5 milhões e será absor
vida pela margem líquida de expansão para despesas
de caráter continuado, calculada e demonstrada no
Anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002
(Lei N° 10.266) e no quadro V da Lei Orçamentária
em vigor (Lei N° 10.407).

Também, o Quadro VI - Autorizações de que
trata o art. 169, § 1° da Constituição, aprovado na atu
ai lei orçamentária, autoriza a criação de cargos ou
empregos públicos de nível superior e intermediário
nas áreas de:

a) Gestão e
vagas;

b) Ciência e Tecnologia, até 3.800
vagas; .

c) Meio Ambiente, Educação, Cultura,
Previdência e Saúde, até 27.8000 vagas;

d)Segurança Pública do Distrito Fe-
deral- DF, até 931 vagas ..

Portanto, esse projeto de lei é fruto de um plane
jamento já realizado e que cumpre todos os requisitos
legais, visto que, não apresenta incompatibilidade com
o Plano Plurianual - PPA, cumpre integralmente os di
tames da Lei de Responsabilidade Fiscal ( Lei Com
plementar N° 101 de 2000) e está previsto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (Lei N° 10.266 de julho de
2001) e na Lei Orçamentária (Lei N° 10.407 de janeiro
de 2002) para o exercício de 2002.

Pelo exposto, Voto pela Compatibilidade e pela
Adequação Orçamentária e Financeira do Projeto de
Lei N° 5.906/01 do Poder Executivo.

Sala da Comissão, 4 de Dezembro 2002. 
Deputado Mussa Demes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela compatibilidade e adequação financeira e orça
mentária do Projeto de Lei nO 5.906/01, nos termos do
parecer do relator, Deputado Mussa Demes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, José Pimentel- Vice-Pre
sidente, Carlito Merss, Chico Sardelli, Custódio Mat
tos, Divaldo Suruagy, Edinho Bez, Eraldo Tinoco, Eu
jácio Simões, Félix Mendonça, Fernando Coruja, Fet
ter Junior, João Eduardo Dado, João Mendes, José
Carlos Fonseca Jr., José Militão, Márcio Fortes, Mil
ton Monti, Mussa Demes, Pauderney Avelino, Pedro
Eugênio, Pedro Novais, Ricardo Berzoini, Sampaio
Dória, Adolfo Marinho, André de Paula, Juquinha,
Luiz Carlos Hauly e Marcos Cintra.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Benito Gama, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto de lei em epigrafe, originário do Poder
Executivo, dispõe sobre a criação de cinco mil empre
gos públicos no âmbito do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, dos quais três mil de Especialista Previ-



11 - Voto do Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 5.906/2001,

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, compete a Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação pronunciar-se sobre a
proposição quanto aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa.

Analisando-a à luz do ordenamento jurídi
co-constitucional em vigor, somos de parecer que não
existem óbices à sua normal tramitação.

Com efeito, a matéria nele tratada se insere na
competência legislativa da União, nos termos do art.
48, inciso X, da Constituição Federal, e foram obser
vados os requisitos relativos à exclusividade de inicia
tiva assegurada ao Presidente da República pelo art.
61, § 1°, inciso 11, alínea a, da mesma Carta.

Foram atendidas também as diretrizes dos arts.
16 e 17 da Lei Complementar nO 101 , de 4 de maio de
2000, no que tange: a) à exigência de acompanha
mento da estimativa do impacto orçamentário-finan
ceiro no exercício em que deva entrar em vigor a des
pesa obrigatória de caráter continuado e nos dois
subseqüentes, bem como da declaração do ordena
dor da despesa de que o aumento tem adequação or
çamentária e financeira com a lei orçamentária anual
e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias.

O regime jurídico estabelecido no projeto obe
dece ao disposto nos arts. 1° e 2° da Lei n° 9.962, de
2000, que prevêem relação de trabalho regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1943, e ingresso mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos,
conforme a natureza e complexidade do emprego.

A técnica legislativa não merece reparos.
Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri

dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n°
5.906, de 2001.

Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2002. 
Deputado Inaldo Leitão, Relator.
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denciário e dois mil de Assistente Previdenciário, regi- histórica relativa à ampliação da base de arrecada-
dos pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada ção nos últimos anos.
pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, nos O projeto tramita em regime de urgência, na
termos da Lei n° 9.962, de 22 de fevereiro de 2000. conformidade do art. 155 do Regimento Interno.

O projeto descreve as atribuições dos empre- É o relatório.
gos, organizados em classes (cujas especificações
serão estabelecidas por intermédio de ato conjunto
dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Ges
tão e da Previdência e Assistência Social) e em níve
is, na forma do Anexo I.

O ingresso nos empregos públicos far-se-á me
diante concurso público específico de provas ou de
provas e títulos, exigindo-se curso superior completo,
para o emprego público de Especialista Previdenciá
rio, e o curso de ensino médio ou curso técnico equi
valente, para o emprego público de Assistente previ
denciário.

A jornada de trabalho é fixada em quarenta ho
ras semanais, e os valores de salários constam do
Anexo 11.

O projeto institui o Bônus Semestral de Desem
penho de Atividade Previdenciária - BSDAP, pago se
mestralmente aos ocupantes dos empregos públicos
propostos, em efetivo exercício no INSS, no percentu
al de quinze por cento, incidentes sobre a soma dos
salários percebidos pelo empregado no semestre, ex
cluídas as parcelas referentes à gratificação natalina
e ao abono de férias, conforme dispuser o regulamen
to, o qual, porém, não servirá de base de cálculo para
quaisquer outras vantagens e gratificações.

Na Exposição de Motivos Interministerial que
acompanha a Mensagem n° 1.349, de 10 de dezem
bro de 2001 , argumenta-se:

"A criação desses empregos será fundamental
à efetividade, eficácia e eficiência da gestão do INSS,
imprimindo à estrutura de pessoal a dinâmica e flexi
bilidade necessárias à execução das múltiplas tarefas
daquele Instituto."

Para efeito do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2001 - Lei de
Responsabilidade Fiscal- LR F, o documento esclare
ce que as despesas relativas às contratações em
2002 encontram-se previstas no Projeto de Lei Orça
mentária Anual, sendo absorvidas pela margem líqui
da de expansão para despesas de caráter continua
do, calculada e demonstrada no anexo da Lei de Dire
trizes Orçamentárias para 2002.

Aduz que, nos exercícios de 2002 e subse
qüentes, a despesa se mostra compatível com o
aumento de receita decorrente do acréscimo real
da economia previsto, conforme demonstra a série



11 - Voto do Relator

VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

Submete-se ao exame desta Comissão o proje
to de lei epigrafado, que objetiva estabelecer em 25

Apesar de meritória a preocupação do nobre
Autor, e mesmo reconhecendo os múltiplos proble
mas que afligem o trabalhador brasileiro que atua no
setor da construção civil, não nos parece que a maté
ria deva ser objeto de norma legal.

Questões deste teor bem poderiam ser objeto
de normas metrológicas ou mesmo de diretivas emiti
das pelos órgãos fiscalizadores da saúde no trabalho,
sem a necessidade de mais um diploma a constar de
nosso ordenamento jurídico, já atravancado por um
volume de normas que bem exprimem o excesso de
zelo do legislador para com atividades perfeitamente
reguláveis pelas regras do mercado ou por dispositi
vos infralegais.

Um bom exemplo disso é a própria definição do
novo peso em saco de cimento em 25 kg, ao nosso
ver, empírica, pois não há evidências de que esta car
ga seja a mais adequada para os fins a que se destina
o projeto.

Face ao exposto, votamos pela rejeição do Pro
jeto de Lei n° 5.932, de 2001.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Antônio do Valle, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo, em reunião ordinária realizada hoje, rejei
tou unanimemente o Projeto de Lei n° 5.93212001,
nos termos do Parecer Vencedor do Deputado Antô
nio do Valle. O parecer do Deputado Emerson Kapaz
passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Paulo Octávio, Júlio
Redecker e Alex Canziani - Vice-Presidentes, Adolfo
Marinho, Delfim Netto, Edison Andrino, Emerson Ka
paz, Eni Voltolini, Enio Bacci, Jurandil Juarez, Marcos
Cintra, Rubem Medina, Virgílio Guimarães, Antônio
do Valle, Divaldo Suruagy, Francisco Garcia, Léo
Alcântara, Lidia Quinan, Marisa Serrano e Ronaldo
Vasconcellos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

SUMÁRIO

*PROJETO DE LEI N° 5.932-A, DE 2001
(Do Sr. João Paulo)

Estabelece o peso máximo para o
saco de cimento; tendo parecer da Co
missão de Economia, Indústria, Comér
cio e Turismo, pela rejeição (relator: Dep.
Antônio do Valle).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

- Projeto inicial publicado no OCO de
6/3/02

- parecer do relator
- parecer da Comissão

- voto em separado

PARECER VENCEDOR

Parecer da Comissão de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo

I - Relatório

Na reunião deste Colegiado realizada em 20 de
novembro do corrente, a proposição epigrafada foi ob
jeto de análise, tendo sido rejeitado o parecer do Re
lator, ilustre Deputado Emerson Kapaz, que era favo
rável à aprovação do projeto.

Em decorrência, e por força do art. 56, XII do
Regimento Interno, o Sr. Presidente designou-nos
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nos termos do Parecer do Relator, Deputado Inaldo para a elaboração do voto vencedor, que exporemos
Leitão. a seguir.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: É o relatório.

Ney Lopes - Presidente, Igor Avelino e Léo
Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir Ca
bral, Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Bispo
Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Geovan Freitas, Geraldo Magela, Ibrahim
Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Vilmar Rocha,
Bispo Wanderval, Dilceu Sperafico, Gilmar Machado,
Gonzaga Patriota, João Almeida, Luiz Antonio Fleury,
Luiz Piauhylino, Mário Assad Júnior, Orlando Fantaz
zini, Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.



SUMÁRIO

·PROJETO DE LEI N° 6.002-A, DE 2001
(Do Sr. Ricardo Izar)

Dispõe que toda a escola de ensino
fundamental, seja obrigada a dispor de
profissional da área de fonoaudiologia;
tendo parecer da Comissão de Segurida
de Social e Família, pela rejeição (relator:
Dep. Dr. Rosinha).

{Às Comissões de Seguridade Social e
Família, de Educação, Cultura e Desporto; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11.)

* Projeto inicial publicado no DCD de
28/3/02

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família

I - Relatório

O Projeto de Lei em tela obriga as escolas de
ensino fundamental, tanto públicas quanto privadas,
a disporem de profissional da área de fonoaudiologia.

A justificativa do Autor menciona os casos em
que o aluno com deficiência auditiva não detectada é
estigmatizado por falta de identificação e tratamento
deste problema.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

Procederão à análise da iniciativa as Comissões
de Educação, Cultura e Desporto e de Constituição e
Justiça e de Redação.

11- Voto do Relator

A situação mencionada pelo Autor é de fato um
problema para um número grande de crianças, da
mesma forma como as deficiências visuais. Acredito

11- Voto

Trata-se de proposição bastante singela, mas
de grande importância. Com efeito, os operários da
construção civil, bem pouco automatizada em nosso
país, vêem-se cotidianamente às voltas com o manu
seio de pesadíssimas embalagens de produtos, des
tacando-se dentre elas as de cimento, cuja apresen
tação atual, em sacos de 50 kg, representa uma ver
dadeira agressão à coluna vertebral daqueles que
são obrigados a ganhar o pão transportando-os às
costas, por várias horas a cada dia.

Para consumo doméstico, é possível adquirir o
cimento "a granel", em sacos de até 1 kg. Esta modali
dade, todavia, compromete a própria qualidade do
produto, eis que a embalagem original é aberta, en
trando o cimento em contato com o ar, o que reduz so
bremaneira sua durabilidade e eficiência.

Na construção civil, portanto, seria inviável o ci
mento a granel. Todavia, não vemos por que haveria
óbice a que as indústrias acondicionassem o cimento
de construção em quantidade menores, de modo a tor
nar os fardos mais leves e facilmente manuseáveis.

O argumento da elevação de custos, que se po
deria esgrimir, não nos parece defensável, face aos
prejuízos pessoais e sociais decorrentes das lesões
de coluna provocadas pelo manuseio de tão inconve
nientes embalagens. Ademais, a redução de peso e,
conseqüentemente, de dimensões, poderá até mes
mo facilitar o acondicionamento do produto nos veícu
los de carga e nos almoxarifados das obras.

Finalmente, a redução poderá até mesmo propi
ciar ganhos aos consumidores, face à redução das
possibilidades de desperdício resultantes da não utili
zação imediata de todo o conteúdo da atual embala
gem.
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kg O peso máximo do saco de cimento comercial utili- De resto, o setor cimenteiro, altamente carteli-
zado na construção civil. zado que é, certamente não verá significativamente

Seu autor, nobre Deputado João Paulo, intenta reduzidas suas margens de lucro em função de provi-
proteger a saúde dos trabalhadores daquele setor, fre- dência tão singela e com tão significativo impacto na
qüentemente vitimados por graves problemas ortopé- saúde do trabalhador da construção civil.
dicos, sobretudo na coluna vertebral, resultantes do Face ao exposto, louvamos a iniciativa do ilustre
contínuo manuseio de sacos de cimento, cujas emba- Autor e votamos pela aprovação do Projeto de Lei nO
lagens atuais apresentam peso excessivo (50 kg). 5.932, de 2001.

A proposição foi distribuída, pela ordem, às Co- Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002.-
missões de Economia, Indústria, Comércio e Turismo; Deputado Emerson Kapaz
de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação, cabendo-nos,
neste primeiro Colegiado, a relatoria.

No prazo regimental, não foram recebidas
emendas.

É o relatório.



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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que todas as ferramentas disponíveis para proporcio- tora: DEP. MIRIAM REID) e da Comissão
nar a integração destas crianças ao seu meio, possi- de Constituição e Justiça e de Redação,
bilitando seu pleno desenvolvimento, merecem ser pela constitucionalidade, juridicidade e
consideradas. técnica legislativa (relator: Dep. Alexan-

No entanto, é da esfera da saúde a atribuição dre Cardoso).
constitucional de prestar atenção integral a todo e (Às Comissões de Educação, Cultura
qualquer problema deste tipo. Não vemos sentido em e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
manter um profissional da área de fonoaudiologia em Redação (Art. 54) - ART. 24, 11.)
cada escola, atendendo a uma demanda reduzida, * Projeto inicial publicado no OCO de
quando, em unidades de saúde seus préstimos seri- 14/3/02
am ac~ssíveis com igualdade de chances para toda a - Parecer da Comissão de Educação,
comunidade. Cultura e Desporto publicado no OCO de

Em nosso ponto de vista, estes profissionais de- 25/6/02
vem estar na rede do Sistema Único de Saúde, dispo
níveis para toda a população, e não nas escolas, onde
estariam, muito provavelmente, subaproveitados.

Assim sendo, o voto é, no mérito, pela rejeição
ao Projeto de Lei 6.002, de 2001.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2002. - Depu
tado Dr. Rosinha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei na 6.002, de 2001, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Dr. Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rafael Guerra, José Linhares e Ivan Paixão 
Vice-Presidentes; Almerinda de Carvalho, André de
Paula, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá, Car
los Mosconi, Damião Feliciano, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Henrique Fontana, Jo
fran Frejat, Jorge Alberto, Laíre Rosado, Lavoisier
Maia, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Osmânio Pereira,
Osmar Terra, Remi Trinta, Saraiva Felipe, Serafim
Venzon, Tarcisio Zimmermann e Vicente Caropreso
Titulares; Arlindo Chinaglia, Celcita Pinheiro, Cres
cêncio Pereira Junior, Eduardo Seabra, Elcione Bar
balho, Euler Morais, João Eduardo Dado, Jonival Lu
cas Júnior, Miriam Reid, Ricarte de Freitas, Vanessa
Grazziotin e Waldemir Moka - Suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Rafael Guerra, 10 Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.

*PROJETO DE LEI N° 6.036-8, DE 2002
(Do Poder Executivo)

MSC 45/2002

Altera a denominação da Universi
dade do Rio de Janeiro - UNIRIO; tendo
pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação (rela-

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto de lei em foco pretende alterar a deno
minação da atual Universidade do Rio de Janeiro 
UNIRIO, para "Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro".

Na exposição de motivos que acompanha a
mensagem presidencial, o Sr. Ministro de Estado da
Educação procura justificar a proposição invocando o
que dispõe o art. 10 da Lei na 4759/65, O qual deter
mina que as Universidades sediadas nas capitais dos
Estados deverão ter em suas denominações o qualifi
cativo "federal".

Distribuído para exame de mérito à Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, o projeto recebeu
parecer favorável por parte daquele órgão técnico.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A esta Comissão compete pronunciar-se exclu
sivamente sobre os aspectos de constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e redação da proposi
ção em apreço, nos termos do que dispõe o art. 32, 111,
a, do Regimento Interno.

Cuida-se de matéria pertinente à competência
legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, conforme prescrito nos artigos 24, IX e 48,
caput, ambos da Constituição Federal. A iniciativa
presidencial revela-se igualmente legítima, estando

._-----------_.-._--



SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Agricultura e Política
Rural
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amparada pelas normas do art. 61 do texto constituci- gência em razão da ocorrência de estia-
onal. gem, e dá outras providências; tendo pa-

No que respeita aos aspectos de juridicidade, recer da Comissão de Agricultura e Polí-
verifica-se que a proposição encontra abrigo na or - tica Rural pela aprovação com emendas
dem normativa em vigor, adequando a denominação (relator: Dep. José Carlos Elias).
da atual UNIRIO ao comando contido na Lei n° (Às Comissões de Agricultura e Políti-
4759/65, que "dispõe sobre a denominação e qualifi- ca Rural; de Finanças e Tributação (Art. 54);
cação das universidades e escolas técnicas federais". e de Constituição e Justiça e de Redação

Quanto à técnica legislativa e à redação empre- (Art. 54) - Art. 24,11.)
gadas, não temos reparos a fazer. *Projeto inicial publicado no OCO de

Tudo isto posto, nosso voto é no sentido da 4/4/2002
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis
lativa e redação do Projeto de Lei n° 6036, de 2002.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002. 
Deputado Alexandre Cardoso, Relator.

11\ - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n°
6.036-A/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Alexandre Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Aveli
no e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benas
si, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dir
ceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo
Domingos, Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Nel
son Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes Lan
dim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Regis
Cavalcante, Robson Tuma, Roland Lavigne, Vilmar
Rocha, Zenaldo Coutinho, Anivaldo Vale, Átila Lins,
Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fonse
ca, Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Gonzaga Patrio
ta, Jair Bolsonaro, Mauro Benevides, Moreira Ferre
ira, Osvaldo Biolchi, Professor Luizinho, Themísto
cles Sampaio e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.058-A, DE 2002
(Da Sra. Luci Choinacki)

Dispõe sobre o cancelamento de dí
vidas de crédito rural por produtores que
contrataram operações de custeio na sa
fra 2001/02 nos Municípios do Sul do
país que decretaram situação de emer-

- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator

- complementação de voto
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 6.058, de 2002, de autoria da
nobre deputada Luci Choinacki, com o apoiamento de
outros Parlamentares, propõe o cancelamento das dí
vidas dos produtores rurais da Região Sul, quando
oriundas de operações de custeio da safra 2001/2002
e que hajam sido frustradas pela ação da estiagem
que ocorrera naquela região e naquela época.

Estabelece que o cancelamento da dívida será
proporcional à produção sinistrada e que somente
será efetivado em dívidas decorrentes de operações
de crédito de valor máximo de R$ 20.000,00. Estabe
lece, também, que as propriedades beneficiárias de
verão estar localizadas em municípios onde, em ra
zão da estiagem, haja sido decretada situação de
emergência homologada pela Defesa Civil do Estado.

Propõe, também, o Projeto de Lei em comento,
que o Tesouro Nacional ressarça as instituições finan
ceiras pelo cancelamento dos débitos, sendo metade
deste pagamento feito em títulos públicos de resgate
em cinco anos.

Estabelece, ainda, que os bancos oficiais con
cedam crédito de manutenção, ao amparo do MCR
6-2 (recursos obrigatórios), para os agricultores be
neficiários desta lei, bem assim para os assentados
em projetos de reforma agrária e agricultores familia
res que, embora não tenham tomado financiamentos
naquela safra, estejam localizados naqueles municí
pios e hajam sofrido os efeitos da estiagem. E que tais



EMENDA N° 1, DE RELATOR

Dê-se à Ementa e aos Arts. 1° e 2° do Projeto de
Lei, a seguinte redação:

"Dispõe sobre o cancelamento de dívi
das de crédito rural por produtores que con
trataram operações de custeio na safra
2001/2002 nos Municípios que decretaram si
tuação de emergência em razão da ocorrên
cia de estiagem, e dá outras providências.

Art. 1° Esta Lei determina o cancela
mento de dívidas, junto aos agentes finan
ceiros do crédito rural, de produtores que
contrataram operações de custeio na safra
2001/2002 e que tiveram as atividades agro-

11 - Voto do Relator

Louvável a iniciativa da nobre deputada Luci
Choinacki, ao buscar, por este bem elaborado e deta
lhado Projeto de Lei, amenizar a situação de peque
nos agricultores do sul do País, que se viram atingi
dos pela estiagem e, por via de conseqüência, resta
ram endividados junto ao sistema financeiro, sem
condições de pagar os débitos relativos à safra
2001/2002. Iniciativas de tal natureza ratificam o reco
nhecido compromisso da Deputada com a causa dos
pequenos agricultores.

A proposição destaca-se pela variedade de situ
ações e detalhes que pretende sejam instrumentos
de salvaguardas e efetivo direcionamento dos benefí
cios aos destinatários da Lei. Destacam-se, entre
eles:

1.0 cancelamento de dívidas de, no máximo, R$
20 mil, o que assegura o apoio a produtores efetiva
mente pequenos;

2.salvaguardas, como a aplicação da lei somen
te em Municípios que hajam decretado situação de
emergência em função da estiagem, assim como a
não concessão de benefícios a agricultores que, mes
mo localizados naqueles Municípios, não hajam sofri
do os efeitos da estiagem, o que assegura que os be
nefícios da lei serão destinados aos que efetivamente
o mereçam;

3.indenizações proporcionais à perda ocorrida,
o que assegura menor custo de aplicação da lei e for
ma mais justa de aplicação do recurso público;

4.detalhada mecânica operacional, envolvendo
o agente financeiro, o mutuário e o sindicato da cate
goria, de forma a assegurarem-se os direitos e deve
res de cada parte;

5.0 pagamento de indenização aos agentes fi
nanceiros, pelo Tesouro Nacional, para cobrir os valo
res cancelados dos débitos dos agricultores, com o
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empréstimos, de valor máximo de R$ 2.000,00 por fa- que se assegura que aqueles não sofrerão prejuízos
mília, serão pagos em no mínimo 48 meses, com 12 decorrentes de lei editada posteriormente à formali-
de carência, à taxa de juros de 1% ao ano e com bô- zação dos contratos de crédito;
nus de adimplência de 50% sobre o valor da parcela. 6.a concessão de crédito de manutenção, em

Apresentado em 20/02/2002, o Projeto de Lei foi condições favorecidas, aos agricultores que sofreram
distribuído para apreciação por esta CAPR e pelas os efeitos da estiagem, como forma de propiciar-lhes
Comissões de Finanças e Tributação (art. 54 do RI) e as condições de recuperação da capacidade de pro-
de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54 do dução e, mesmo, de sobrevivência face à falta de pro-
RI). Aplica-se, à tramitação da matéria, o disposto no dução agrícola no ano anterior.
art. 24, inciso 11, do Regimento Interno, o que o sujeita No entanto, a proposição em tela padece de
à apreciação conclusiva das Comissões. uma lacuna: ao prever o cancelamento dos débitos

Esgotado o prazo regimental, não foram apre- aos agricultores da Região Sul, comete uma injustiça
sentadas emendas ao Projeto. com os agricultores localizados em outras regiões do

É o relatório. País e que, na mesma safra, padeceram de proble
mas semelhantes, perdendo suas lavouras em fun
ção da estiagem. Não nos parece a melhor opção for
mularmos uma lei com tal viés. Cremos que seria
mais justo que, mantidos os demais aspectos ade
quadamente propostos pelos autores, fosse ampliado
o espectro de beneficiários potenciais, para incluir
agricultores de todas as regiões do País. Vale lembrar
que em diversas outras regiões ocorreu estiagem,
com prejuízos aos pequenos agricultores. Para sanar
essa deficiência, estamos propondo emenda destina
da a ampliar a área geográfica de abrangência da
proposta.

Por este conjunto de aspectos e pelos argumen
tos apresentados e, ainda, considerando sua adequa
da formatação, com os cuidados necessários a pro
posição de tal escopo, creio que deve ser transforma
da em lei.

Voto, portanto, pela aprovação do Projeto de
Lei nO 6.058, de 2002, com a emenda de relator que
apresento.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. -
Deputado José Carlos Elias, Relator.



EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO
N° 1 - CAPR

Dê-se à Ementa e aos Arts. 1° e 2° do Projeto de
Lei, a seguinte redação:

"Dispõe sobre o cancelamento de dívi
das de crédito rural por produtores que con
trataram operações de custeio na safra
2001/2002 nos Municípios que decretaram si
tuação de emergência em razão da ocorrên
cia de estiagem, e dá outras providências.

Art. 1° Esta Lei determina o cancela
mento de dívidas, junto aos agentes financei
ros do crédito rural, de produtores que contra
taram operações de custeio na safra
2001/2002 e que tiveram as atividades agrope
cuárias sinistradas em decorrência dos efeitos
da estiagem, e estabelece crédito de manuten
ção a agricultores prejudicados pela estiagem.

Art. 2° Ficam canceladas, na forma es
tipulada no art. 4° desta Lei, as dívidas dos
produtores rurais relativas às operações de
crédito rural, da modalidade de custeio, con
tratadas na safra 2001/2002, cujas ativida
des financiadas foram frustradas pela ação
de estiagem."

Sala da Comissão, 11 de dezembro
de 2002. - Deputado Nelson Meurer 
PPBlPR, Presidente N° 2 - CAPR

Dê-se ao § 1° do art. 2° do Projeto de
Lei n° 6058/02 a seguinte redação: "O can
celamento de dívida previsto no caput
abrange as operações de crédito no valor
até R$5.000,00(cinco mil reais), firmadas
junto às instituições financeiras operadoras
da política nacional de crédito rural, através
de quaisquer das suas fontes de recursos".

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
Deputado Nelson Meurer - PPB/PR Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.099-A, DE 2002
(Do Sr. Wilson Santos)

Extingue as listas tríplices do pro
cesso de escolha dos dirigentes das es
colas técnicas federais, centros de edu-

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Ao atender à solicitação da autora deste Projeto
de Lei, Deputada Luci Choinacki, complemento o
meu voto modificando o §1° do art. 2°, alterando o va
10r do crédito de R$20.000,OO(vinte mil reais) para
R$5.000,00(cinco mil reais), por meio de emenda.

Sala da Comissão, 27 de novembro 2002.
Deputado José Carlos Elias, Relator.

EMENDA N° 2 - RELATOR

Dê-se ao § 1° do art. 2° do Projeto de Lei n°
6058/02 a seguinte redação: "O cancelamento de dí
vida previsto no caput abrange as operações de cré
dito no valor até R$5.000,00(cinco mil reais), firmadas
junto às instituições financeiras operadoras da políti
ca nacional de crédito rural, através de quaisquer das
suas fontes de recursos".

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
Deputado José Carlos Elias, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, com emendas, o Projeto de Lei n° 6.058/2002,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado José
Carlos Elias, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Meurer - Presidente, Romel Anizio e Walde
mir Moka - Vice-Presidentes, Almir Sá, Antônio Jor
ge, Augusto Nardes, B. Sá, Carlos Batata, Carlos
Dunga, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gio
vanni Queiroz, Helenildo Ribeiro, Hugo Biehl, João
Grandão, João Pizzolatti, Joel de Hollanda, José Car
los Elias, Josué Bengtson, Luci Choinacki, Luis Car
los Heinze, Marcelo Castro, Moacir Micheletto, Nel
son Marquezelli, Nilson Mourão, Paulo Braga, Rober
to Balestra, Ronaldo Caiado, Salomão Cruz, Saulo
Pedrosa, Telmo Kirst, Themístocles Sampaio, Wilson
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pecuárias sinistradas em decorrência dos Santos, Xico Graziano, Agnaldo Muniz, Armando Abí-
efeitos da estiagem, e estabelece crédito de lio, Domiciano Cabral, Igor Avelino, Jaime Martins, Jo-
manutenção a agricultores prejudicados aquim Francisco, José Pimentel, José Rocha, Sérgio
pela estiagem. Barros e Werner Wanderer.

Art. 2° Ficam canceladas, na forma es- Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. -
tipulada no art. 4° desta Lei, as dívidas dos Deputado Nelson Meurer, Presidente.
produtores rurais relativas às operações de
crédito rural, da modalidade de custeio, con
tratadas na safra 2001/2002, cujas ativida
des financiadas foram frustradas pela ação
de estiagem."

Sala da Comissão, 19 de junho de 2002. -
Deputado José Carlos Elias, Relator.
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o respeito à opinião da

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente o Projeto de Lei n° 6.099/2002, nos termos
do Parecer da Relatora, Deputada Tânia Soares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Esther Grossi - Presidente, Iara Bernardi, Marisa
Serrano e Gastão Vieira - Vice-Presidentes, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Celcita Pi
nheiro, Clementino Coelho, Eduardo Seabra, Flávio
Arns, Gilmar Machado, Itamar Serpa, João Matos, Jo
nival Lucas Junior, Miriam Reid, Osvaldo Biolchi,
Osvaldo Coelho, Pastor Amarildo, Paulo Lima, Walfri
do Mares Guia, Almerinda de Carvalho, Cesar Ban
deira, Joel de Hollanda, Medeiros, Milton Monti e Ra
fael Guerra.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputada Esther Grossi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.392-A, DE 2002
(Do Sr. Antônio Carlos Konder Reis)

Inclui no Anexo da Lei n° 5.917n3,
que dispõe sobre o Plano Nacional de Vi
ação, o trecho rodoviário que especifica;
tendo parecer da Comissão de Viação e

SUMÁRIO

I - Relatório

cação tecnológica e escolas agrotécni- aos participantes da escolha
cas federais; tendo parecer da Comissão maioria.
de Educação, Cultura e Desporto, pela Imaginar que o candidato mais votado possa ser
aprovação (relatora: Dep. Tânia Soares). preterído, por um de seus concorrentes, é o mesmo

(Às Comissões de Educação, Cultura que afirmar que o processo participativo é uma farsa,
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de não garante o efetivo respeito as decisões tomadas
Redação (Art. 54) - ART. 24, 11.) por seus atores.

* Projeto inicial publicado no OCO de O professor, aluno ou funcionário concluem que
09/04/02 suas opiniões são irrelevantes, já que o Presidente

poderá escolher o menos indicado, isto desestimula
a participação da comunidade escolar. Devemos eli
minar esta distorção, que nada contribui para o forta
lecimento da democracia nas nossas instituições.

O autor do projeto ora analisado, Sr. Wilson
Santos, ainda lembra que foi aprovado nesta comis
são o PL n° 2.961/00 que extingue as listas tríplices
do processo de escolha dos dirigentes universitários,
demonstrando que esta comissão busca estimular a
participação e a democracia nas nossas universida
des e o nobre deputado visa, tão somente, estender o
mesmo direito à instituições com uma natureza con
gênere.

Desta forma, somos, pelos argumentos expos
tos, pela aprovação da proposição.

Sala da comissão, 12 de novembro de 2002.
Deputada Tânia Soares, Relatora.

m- Parecer da Comissão

- parecer da relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

11 - Voto do Relator

A extinção das lista tríplices no processo de es
colha dos dirigentes das instituições federais de ensi
no que compõe o escopo do projeto é elemento im
portante para o incentivo à gestão democrática nas
nossas instituições educacionais, pois visa a garantir

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

O projeto de lei n° 6.099/2002, de autoria do
ilustre Deputado Sr. Wilson Santos, visa a extinção
das listas tríplices do processo de escolha dos diri
gentes das escolas técnicas federais, centros de edu
cação tecnológica e escolas agrotécnicas federais.

Esta proposição será apreciada quanto ao mé
rito por esta comissão e quanto à constitucionalidade
e à juridicidade pela comissão de Constituição, Justi
ça e Redação, de acordo com o artigo 24, Inciso /I do
Regimento Interno desta casa.

Em justificativa ao PL, o Sr. Wilson Santos argu
menta: "As escolas técnicas federais, centros de
educação tecnológica e as escolas agrotécnicas fe
derais já tem nos decretos que as regulamentam a
possibilidade de consulta à comunidade quando da
indicação dos seus dirigentes. Queremos, apenas,
democratizar o processo de escolha, não SÓ, para
que todos da comunidade participem da decisão tão
significativa para a localidade onde a escola está in
serida' como também, para que o dirigente tenha res
paldo da coletividade."

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto

Este é o relatório.

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



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 6.392, DE 2002

Inclui no Anexo da Lei n° 5.917/73, que dispõe
sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Art. A Relação Descritiva das Rodovias

do Sistema Rodoviário Nacional, constante do Anexo
da Lei n° 5.917/73, que dispõe sobre o Plano Nacio
nal de Viação, passa a vigorar acrescida de trecho ro
doviário longitudinal, a ser identificada por BR-155 e
com os seguintes pontos de passagem:

BR-155: Erechim(RS) - Aratiba(RS) 
Itá(SC) - Seara(SC) - Ipumirim(SC) - Lin
dóia do Sul(SC) - Ponta Serrada(SC) 
Passos Maia(SC) - Palmas(PR).

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

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2002. 
Deputado Beto Albuquerque, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nO 6.392/2002, com substitutivo, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Beto Albu
querque.

Participaram da votação dos seguintes Depu
tados: Duilio Pisaneschi - Presidente, Márcio Matos
e Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Lael Varella,

SUMÁRIO

I - Relatório

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

O objetivo deste projeto de lei, elaborado pelo
nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis, é incluir
na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Ro
doviário Federal, integrante do Anexo do Plano Nacio
nal de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de
setembro de 1973, o trecho rodoviário com os seguin
tes pontos de passagem:

Erechim(RS) - Aratiba(RS) - Itá(SC) - Sea
ra(SC) - Ipumirim(SC) - Lindóia do Sul(SC) - Ponta
Serrada(SC) - Passos Maia(SC) - Palmas(PR).

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto nesta Comissão.

É o relatório.
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Transportes, pela aprovação, com substi- dústria, criando condições de desenvolvimento e me-
tutivo (relator: Dep. Beto Albuquerque) . Ihoria de qualidade de vida para a população.

(Às Comissões de Viação e Transpor- Entretanto, o projeto de lei apresentado pelo Au-
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda- tor não inclui a identificação da rodovia nos termos da
ção (Art. 54) - Art. 24, 11.) Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviá-

* Projeto inicial publicado no OCO de rio Nacional. Essa identificação faz-se com a sigla BR
9/4/02 - que significa rodovia federal - seguida de três alga

rismos, sendo o primeiro indicando a categoria da ro
dovia, de acordo com as definições estabelecidas no
Plano Nacional de Viação. Os dois algarismos seguin
tes definem a posição, a partir da orientação geral da
rodovia, relativamente à Capital Federal e aos limites
do País (Norte, Sul, Leste e Oeste). De acordo com
essa regra, a rodovia em questão, deve tomar a no
menclatura BR-155, por ser uma rodovia longitudinal.

Por esse motivo, reconhecendo o mérito da pre
sente proposição, somos pela sua aprovação, na for
ma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2002. 
Deputado Beto Albuquerque, Relator.

\I - Voto do Relator

O trecho que se pretende incluir pela proposta
em epígrafe inicia-se na cidade de Erechim, no Rio
Grande do Sul, corta verticalmente o oeste do Estado
de Santa Catarina e chega à cidade de Palmas, no
Paraná. Com base na sua orientação geográfica geral
e de acordo com a nomenclatura utilizada no Plano
Nacional de Viação, o trecho deverá ser uma rodovia
longitudinal.

Praticamente na metade de sua extensão, o re
ferido trecho interceptará a BR-282, a principal rodo
via transversal do Estado de Santa Catarina, que liga
Florianópolis(SC) até quase a fronteira com a Argenti
na, na cidade de São Miguel do Oeste. Em conjunto, a
BR-282, com seus 655 quilômetros de extensão, e a
nova rodovia federal a ser criada tornarão a malha ro
doviária cada vez mais vascularizada, facilitando o
transporte na região. Com a inclusão no PNV nessa
nova rodovia, o Governo Federal poderá assegurar
excelentes perspectivas de investimento na agroin-



11 - Voto do Relator

A competência da União para legislar sobre
transportes não deve ser confundida com intervenção
na autonomia municipal, que se manifesta, neste
caso, na intenção de decidir sobre que matérias deve
o ente local dispor.

Embora certo que a municipalidade deva, por
força constitucional, organizar e prestar o transporte
coletivo em sua jurisdição, as normas e os regula
mentos que produzir para o cumprimento desta com
petência serão resultado de expressões técnica e po
lítica locais, não da vontade do legislador federal, a
quem compete estabelecer diretrizes gerais relativas
ao transporte coletivo urbano, é verdade (art. 21, XX,
da C.F.), mas de forma alguma ditar que modalidades
devam merecer tratamento especial na legislação do
município.

No campo das normas gerais, a propósito, vale di
zer que o Código de Trânsito Brasileiro já enuncia princí
pios importantes que devem ser aplicados à modalidade
de transporte em questão. Reproduzimo-los:

"Art. 107. Os veículos de aluguel, desti
nados ao transporte individual ou coletivo de
passageiros, deverão satisfazer, além das
exigências previstas neste Código, às condi
ções técnicas e aos requisitos de seguran
ça, higiene e conforto estabelecidos pelo
poder competente para autorizar, permitir ou
conceder a exploração dessa atividade.H

"Art. 135. Os veículos de aluguel, des
tinados ao transporte individual ou coletivo
de passageiros de linhas regulares ou em
pregados em qualquer serviço remunerado,
para registro, licenciamento e respectivo
emplacamento de característica comercial,

O Projeto de Lei nO 6.849, de 2002, proposto pelo
Deputado Nelson Meurer, determina que a Lei Orgânica
do Município preveja a regulamentação do serviço de
transporte em veículos de aluguel e de turismo.

Segundo o autor, a falta de unidade de procedi
mentos entre as prefeituras estaria a justificar a exis
tência de um comando genérico, na forma da lei pro
posta.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à iniciativa.

É o relatório.

- parecer do relator
- parecer da Comissão

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Inclui no Anexo da Lei n° 5.917/73, que dispõe
sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. A Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Nacional, constante do Anexo da
Lei n° 5.917/73, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, passa a vigorar acrescida de trecho rodo
viário longitudinal, a ser identificada por BR-155 e
com os seguintes pontos de passagem:

BR-155: Erechim(RS) - Aratiba(RS) 
Itá(SC) - Seara(SC) - Ipumirim(SC) - Lindóia
do Sul(SC) - Ponta Serrada(SC) - Passos
Maia(SC) - Palrnas(PR).

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

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Duílio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.849-A, DE 2002
(Do Sr. Nelson Meurer)

Dispõe sobre a previsão de regula
mentação da prestação do serviço públi
co de transporte em veículos de aluguel
e de turismo na Lei Orgânica do Municí
pio; tendo parecer da Comissão de Via
ção e Transportes, pela rejeição (relator:
Dep. Beto Albuquerque).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
12/6/02

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMÁRIO
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Neuton Lima, Pedro Fernandes, Affonso Camargo, COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Beto Albuquerque, Chico da Princesa, Chiquinho Fe- I - Relatório
itosa, José Chaves, Marcelo Teixeira, Mauro Lopes,
Pedro Chaves, Carlos Santana, Teima de Souza, Le
odegar Tiscoski, Mário Negromonte, Romeu Quei
roz, Philemon Rodrigues, Gonzaga Patriota e Nor
berto Teixeira - titulares, e Antônio Carlos Konder
Reis, Gustavo Fruet, Marcos Lima e Simão Sessim
suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.



11 - Voto do Relator

"Art. 2° Mediante lei especial, e obser
vada a regra estabelecida no artigo anterior,
uma estação terminal, obra de arte ou tre
cho de via poderá ter, supletivamente, a de
signação de um fato histórico ou de nome
de pessoa falecida que haja prestado rele
vante serviço à Nação ou à Humanidade."

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, proveniente do Se
nado Federal para apreciação pela Câmara dos De
putados, nos termos do art. 65 da Constituição Fede
ral, pretende denominar "Rodovia Governador Virgílio
Távora" a trecho da rodovia BR-116 que liga a cidade
de Fortaleza ao Município de Pacajus, no Estado do
Ceará.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto desta Comissão.

É o relatório.

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMÁRIO

O Senado Federal encaminha a esta Casa o
PLS n° 44/02 para homenagear um dos mais impor
tantes políticos do Nordeste brasileiro, o ilustre cea
rense Virgílio Távora, engenheiro, militar, administra
dor público, líder político e parlamentar ao longo de
quase quarenta anos de vida pública, e falecido em
1988, ainda como Senador.

Segundo parecer originado pelo Senado Fede
ral que fundamenta a homenagem em tela, Virgílio de
Moraes Femandes Távora foi também Governador do
Estado do Ceará e seu nome representará importan
te trecho rodoviário da BR-116.

A proposição em tela encontra amparo no
art. 2° da Lei n° 6.682, de 27 de agosto de 1979, que
dispõe sobre a denominação de vias e estações ter
minais do Plano Nacional de Viação (PNV), cujo texto
está a seguir:

Denomina Rodovia Governador Vir
gílio Távora trecho da rodovia BR-116;
tendo parecer da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação (relator:
Dep. Marcelo Teixeira).

É de se convir que o legislador federal já discipli
nou convenientemente a matéria, com o grau de ge
neralidade que lhe permitiu a Constituição Federal,
sendo desnecessário - impróprio, mesmo - que se
avance no tema, constrangendo o município.

Por fim, resta assinalar que a justificação do pro
jeto não dá pistas seguras dos problemas que estari
am a explicar a apresentação da proposta. Se, como
diz o autor, a falta de unidade de procedimentos entre
as prefeituras é o nó da questão, de que utilidade teria
obrigar os municípios, cada um deles, a gerar uma re
gulamentação própria sobre transporte em veículos
de aluguel e de turismo?

Em razão de todo o exposto, somos pela rejei
ção do Projeto de Lei n° 6.849, de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2002. 
Deputado Beto Albuquerque, Relator.
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deverão estar devidamente autorizados pelo (Às Comissões de Viação e Transpor-
poder público concedente." tes; e de Constituição e Justiça e de Reda

ção (Art. 54) - Art. 24, 11.)
* Projeto inicial publicado no DCD de

12/6/02

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei n° 6.849/02,nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Beto Albuquerque.

Participaram da votação dos seguintes Depu
tados: Duilio Pisaneschi - Presidente, Márcio Matos
e Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Lael Varella,
Neuton Lima, Pedro Fernandes, Affonso Camargo,
Beto Albuquerque, Chico da Princesa, Chiquinho
Feitosa, José Chaves, Marcelo Teixeira, Mauro Lo
pes, Pedro Chaves, Carlos Santana, Teima de Sou
za, Leodegar Tiscoski, Mário Negromonte, Romeu
Queiroz, Philemon Rodrigues, Gonzaga Patriota e
Norberto Teixeira - titulares, e Antônio Carlos Kon
der Reis, Gustavo Fruet, Marcos Lima e Simão Ses
sim - suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 6.853-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS 44/2002
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Diante do exposto, no que compete a esta Co
missão avaliar, somos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 6.853/02.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2002. 
Deputado Marcelo Teixeira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 6.853/2002, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Marcelo Teixeira.

Participaram da votação dos seguintes Deputa-
dos:

Duilio Pisaneschi - Presidente, Márcio Matos e
Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Lael Varella, Neu
ton Lima, Pedro Fernandes, Affonso Camargo, Beto
Albuquerque, Chico da Princesa, Chiquinho Feitosa,
José Chaves, Marcelo Teixeira, Mauro Lopes, Pedro
Chaves, Carlos Santana, Teima de Souza, Leodegar
Tiscoski, Mário Negromonte, Romeu Queiroz, Phile
mon Rodrigues, Gonzaga Patriota e Norberto Teixeira
- titulares, e Antônio Carlos Konder Reis, Gustavo
Fruet, Marcos Lima e Simão Sessim - suplentes.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Duilio Pisaneschi, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 961-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 244/2000
MSC 1251/2000

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educativa e Cultural de
Pitangui para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Pitangui, Estado de Minas
Gerais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Jaime
Martins).

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

*Projeto inicial publicado no DCD
de 17/5/01

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Através da Mensagem n° 961, de 2000, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato constante da
Portaria n° 441, de 14 de agosto de 2000, do Ministro
de Estado das Comunicações, que outorga permis
são à Fundação Educativa e Cultural de Pitangui,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Pitangui, Estado de Minas Gerais.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimente, aprovou o parecer do
Relator, o nobre Deputado JÚLIO SEMEGHINI, nos
termos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea "a': do Regimento
Interno, compete à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO o exame dos aspectos
constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica
legislativa das proposições sujeitas à apreciação da
Câmara ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, "a", da Constituição
Federal, dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48,

XII:
"Art. 48 É da competência exclusiva do

Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Carta Política:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.



SUMÁRIO

Aprova ato a que se refere a Porta
ria n° 316, de 25 de maio de 2001, que au
toriza a Fundação Santo Antônio de Grão
Mogol, a executar serviço de Radiodifu
são Comunitária, na cidade de Grão Mo
gol, Estado de Minas Gerais; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: Dep. Edmar Moreira).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de
20/4/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Através de Mensagem presidencial é submetido
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso
XII, combinado com o § 3° do art. 223 da Constituição
Federal, o ato que autoriza a Fundação Santo Antônio
de Grão Mogol, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de Radiodifusão
Comunitária, na cidade de Grão Mogol, Estado de Mi
nas Gerais.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que a aprovou nos termos do projeto de
decreto legislativo em exame.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.
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§ 1° O Congresso Nacional apreciará o *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar N° 1.673-A, DE 2002
do recebimento da mensagem. (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

.............................................................. Comunicação e Informática)
TVR 1169/2001
MSC 102212001

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as disposições constitucionais trans
critas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua ju
ridicidade e legalidade, estando também atendida a
boa técnica legislativa, observadas, outrossim, as
normas da Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 961, de 2001.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 961/2001, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.



SUMÁRIO

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Comunicação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Artístico do
Jardim Alvorada - ASCODECAL a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Maringá, Esta
do do Paraná; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: Dep.
Osmar Serraglio).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de
23/5/02

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.705-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1676/2002
MSC 111/2002

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Através de Mensagem presidencial é submetido
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso
XII, combinado com o § 3°- do art. 223 da Constitui
ção Federal, o ato que autoriza a Associação de Co
municação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico do Jardim Alvorada - ASCODECAL - a
executar, pelo prazo de três, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Maringá, Estado do Paraná.

A matéria foi analisada, inicialmente, peia Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que a aprovou nos termos do projeto de
decreto legislativo em exame.

É o relatório.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.673/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Edmar Moreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, 19or Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano Sa
les, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inal
do Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ro
berto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,

56810 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição Fede- Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Re-
ral, dispõe que compete à União explorar, diretamente ou gis Cavalcante, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Átila
mediante autorização, concessão ou permissão, os ser- Lins, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fon-
viços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Nesta seca, Dilceu Sperafico, Gilmar Machado, Lincoln Porte-
mesma linha de raciocínio, nos diz o art. 49, XIII, que é de la, Mauro Benevides, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biol-
competência exclusiva do Congresso Nacional apreciar chi, Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.
os atos de concessão e renovação de concessão de Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
emissora de rádio e televisão. Finalmente, reza o caput Deputado Ney Lopes, Presidente.
do art. 223 da mesma Carta Política, que: compete ao
Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permis
são e autorização para o serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, observado o princípio da comple
mentariedade dos sistemas privado, público e estatal.
Norma essa complementada pelo disposto nos §§ 10,

30 e 50 do mesmo artigo que nos dizem que: o Con
gresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64,
§§ 20 e 40, a contar do recebimento da mensagem. (§
10); o ato de outorga ou renovação somente produzi
rá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci
onal, na forma dos parágrafos anteriores. (§ 30); e,
por fim, que o prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão( § 5°).

Como se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as disposições constitucionais trans
critas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua ju
ridicídade e legalidade, estando também atendida a
boa técnica legislativa, observadas, outrossim, as
normas da Lei Complementar no 95, de 1998.

Assim sendo, voto pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo no 1.673, de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 
Deputado Edmar Moreira, Relator.

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



SUMÁRIO

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sociedade Monte
Alegre Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Telêmaco Borba, Estado do Pa
raná; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Osmar
Serraglio).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de
24/5/02

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.707-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC 46/1997

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Através de Mensagem presidencial é submetido
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso
XII, combinado com o § 3° do art. 223 da Constituição
Federal, o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Sociedade Monte Alegre Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 1 de maio de 1994,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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11 - Voto do Relator Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Na forma do art. 32, ill, alínea "a", do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, "a", da Const~uição Fe
deral, dispõe que compete à União explorar, diretamen
te ou mediante autorização, concessão ou permissão,
os serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. Nesta mesma linha de raciocínio, nos diz o art. 49,
XIII, que é de competência exclusiva do Congresso Na
cional apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissora de rádio e televisão. Finalmen
te, reza o caput do art. 223 da mesma Carta Política,
que: compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos sistemas privado,
público e estatal. Norma essa complementada pelo dis
posto nos §§ 1°, 3° e 5_00 do mesmo artigo que nos di
zem que: o Congresso Nacional apreciará o ato no pra
zo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da
mensagem. (§ 1°); o ato de outorga ou renovação so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anterio
res. (§ 3°); e, por fim, que o prazo da concessão ou per
missão será de dez anos para as emissoras de rádio e
de quinze para as de televisão( § 5°).

Como se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as disposições constitucionais trans
critas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua ju
ridicidade e legalidade, estando também atendida a
boa técnica legislativa, observadas, outrossim, as
normas da Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim sendo, voto pela constitucional idade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo nOl.705, de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2002.
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.705/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
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- parecer do relator
- parecer da Comissão

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.712-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 387/2000
MSC 1441/2000

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Galiléia FM de Po
rangatu Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Porangatu, Estado de
Goiás; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (relator: Dep. Vilmar Rocha).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de
24/5/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

11 - Voto do Relator

Finalmente, reza o caput do art. 223 da mesma
Carta Política, que: compete ao Poder Executivo ou
torgar e renovar concessão, permissão e autorização
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, observado o princípio da complementarie
dade dos sistemas privado, público e estatal. Norma
essa complementada pelo disposto nos §§ 1°, 3° e 5°
do mesmo artigo que nos dizem que: o Congresso
Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, §§ 2° e
4°, a contar do recebimento da mensagem. (§ 1°); o
ato de outorga ou renovação somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional,
na forma dos parágrafos anteriores. (§ 30); e, por fim,
que o prazo da concessão ou permissão será de dez
anos para as emissoras de rádio e de quinze para as
de televisão( § 5°).

Como se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as disposições constitucionais trans
critas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua ju
ridicidade e legalidade, estando também atendida a
boa técnica legislativa, observadas, outrossim, as
normas da Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim sendo, voto pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.707, de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2002. 
Deputado Osmar Serraglio, Relato.

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, "a", da Constituição
Federal, dispõe que compete à União explorar, direta
mente ou mediante autorização, concessão ou per
missão, os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens. Nesta mesma linha de raciocínio, nos diz o
art. 49, XIII, que é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional apreciar os atos de concessão e re
novação de concessão de emissora de rádio e televi
são.
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sonora em onda média, na cidade de Telêmaco Bor- 111- Parecer da Comissão

ba, Estado do Paraná. A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co- dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
Informática, que a aprovou nos termos do projeto de e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
decreto legislativo em exame. n° 1.707/2002, nos termos do Parecer do Relator, De-

E
, I t' . putado Osmar Serraglio.

o rea ono. .
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nO 534, de 14 de setembro de 2000, que
renova, a partir de 24 de dezembro de 1997, a per
missão outorgada à Rádio Galiléia FM de Porangatu
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Porangatu,
Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem nO 1.441/00 foi apreciada primeiramente,
no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que aprovou parecer fa
vorável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.712,
de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 1.712/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.736-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1114/2001
MSC 993/2001

Aprova o ato que outorga permis
são à Studio G Comunicação e Marketing
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Jaraguá, Estado de Goiás; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Vilmar Rocha).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de
24/05/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão
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I - Relatório

Através da Mensagem nO 993, de 2001, o Se

nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria n° 361,5 de julho de 2001, que outorga
permissão à Studio G Comunicação e Marketing LIda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Jaraguá, Estado de
Goiás.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, Deputado Sérgio Reis, nos termos do ane
xo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, inciso 111, alínea a, do Regi
mento Interno, compete à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação o exame dos aspectos consti
tucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legis
lativa das proposições sujeitas à apreciação da Câ
mara ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nessa linha de raciocínio, diz o art. 48,

XII:
"Art. 48. É da competência exclusiva

do Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;"

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não
havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade
e legalidade, estando também atendida a boa técni
ca legislativa, observadas, outrossim, as normas da
Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.736, de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 

Deputado Vilmar Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.736/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Aveli
no e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues,
Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas,
Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida,
José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad,
Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira,
Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu
Sperafico, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro
Benevides, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi,
Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

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



111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Comunicativa FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Jussara, Estado de Goiás; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Vilmar Rocha).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de
28/5/02

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.748-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 116212001
MSC 996/2001

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
na 1.747/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro lrujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

SUMÁRIO

Aprova o ato que outorga permis
são à Sociedade Serrado Verdes de Co
municações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São Miguel do
Araguaia, Estado de Goiás; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: DEP. VILMAR ROCHA).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
28/5/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. -
N° 1.747-A, DE 2002 Deputado Vilmar Rocha, Relator.

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1161/2001
MSC 996/2001

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Pelo Projeto de Decreto Legislativo acima epigra
fado, aprova-se o ato constante da Portaria na 429, de 7
de agosto de 2001 ,que outorga permissão à Sociedade
Serrado Verdes de Comunicações Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de São Miguel do Araguaia, Estado de
Goiás. A Portaria aqui referida chegou a esta Casa atra
vés da mensagem na 996, de 2001.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão examinar os projetos,
quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técni
ca legislativa. Por outro lado, impende ao Congresso
Nacional apreciar os atos de concessão e renovação
de emissoras de rádio e televisão( art 49, XII, da
Constituição Federal).

O Projeto de Decreto Legislativo na 1.747, de
2002, é constitucional, jurídico e de boa técnica legis
lativa.

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo na 1.747, de 2002.
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Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Pelo Projeto de Decreto Legislativo acima epi
grafado, aprova-se o ato constante da Portaria n° 436,
de 7 agosto de 2001 , que outorga permissão à Rádio
Comunicativa FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Jussara, Estado de Goiás. A Portaria n° 436, de
7 de agosto de 2001, aqui referida chegou a esta
Casa através da Mensagem n° 996 , de 2001, do Po
der Executivo.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão examinar os projetos,
quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técni
ca legislativa. Por outro lado, impende ao Congresso
Nacional apreciar os atos de concessão e renovação
de emissoras de rádio e televisão( art 49, XII, da
Constituição Federal).

O Projeto de Decreto Legislativo n° 1.748, de
2002, é constitucional, jurídico e de boa técnica legis
lativa.

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.748, de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.748/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,

Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santo~, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Atila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.751-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1167/2001
MSC 1020/2001

Aprova o ato que renova a autoriza
ção outorgada ao Governo do Estado de
Goiás para explorar, por intermédio da
Agência Goiana de Comunicação 
AGECOM, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Vilmar Rocha).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de
28/5/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Pelo Projeto de Decreto Legislativo acima epi
grafado, aprova-se o ato constante da Portaria n° 192,
de 17 abril de 2001, que renova, a partir de 5 de no
vembro de 1994, a autorização outorgada ao Gover
no de Goiás para explorar, por intermédio da Agência
Goiana de Comunicação- AGECOM, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Goiânia, Estado de Goiás. A Portaria n° 192, de
17 de abril de 2001 , aqui referida chegou a esta Casa
através da Mensagem n° 1020 , de 2001, do Poder
Executivo.



SUMÁRIO

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Através da Mensagem n° 1.066, de 2001 , o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere o Decreto de 19 de setembro de 2001, que reno
va, a partir de 22 de fevereiro de 2000, a concessão
outorgada ao Governo do Estado de Goiás por inter
médio da Agência Goiana de Comunicação 
AGECOM para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda tropical, na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, Deputado Inaldo Leitão, nos termos do
anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, inciso 111, alínea a, do Regi
mento Interno, compete à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação o exame dos aspectos consti
tucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legis
lativa das proposições sujeitas à apreciação da Câ
mara ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:
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11 - Voto do Relator rar, serviço de radiodifusão sonora em

Cabe a esta Comissão examinar os projetos, onda tropical, na cidade de Goiânia,
quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técni- Estado de Goiás; tendo parecer da Co-
ca legislativa. Por outro lado, impende ao Congresso missão de Constituição e Justiça e de
Nacional apreciar os atos de concessão e renovação Redação, pela constitucionalidade, juridi-
de emissoras de rádio e televisão( art 49, XII, da cidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Constituição Federal). Vilmar Rocha).

O Projeto de Decreto Legislativo n° 1.751, de 2002, (À Comissão de Constituição e Justiça
é constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa. e de Redação (Art.54»

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu- *Projeto inicial publicado no OCO de
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 28/05/02
Projeto de Decreto Legislativo nO 1.751, de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002.
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 1.751/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicen
te Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifá
cio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafi
co, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevi
des, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.nO-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1262/2001
MSC 1066/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada ao Governo do Estado de
Goiás por intermédio da Agência Goiana
de Comunicação - AGECOM para explo-



SUMÁRIO

Aprova o ato que renova a autoriza
ção outorgada ao Governo do Estado de
Goiás, por intermédio da Agência Goiana
de Comunicação - AGECOM, para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
ondas curtas, na cidade de Goiânia, Esta
do de Goiás; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Vilmar
Rocha).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de
28/5/02

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.771-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tacnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1263/2001
MSC 1066/2001

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Através da Mensagem n° 1.066, de 2001, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

XII:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

"Art. 48. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;"

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não
havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade
e legalidade, estando também atendida a boa técni
ca legislativa, observadas, outrossim, as normas da
Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.770, de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 
Deputado Vilmar Rocha, 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 do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.770/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.
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a) os serviços de radiodifusão sonora Estiveram presentes os Senhores Deputados:
e de sons e imagens;" Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e

Nessa linha de raciocínio, diz o art. 48, Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.771/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Inaldo Lertão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicen
te Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifá
cio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafi
co, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevi
des, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.787-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1341/2001
MSC 1247/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Radiofônica Cultural de Ouro Verde
do Oeste a executar, pelo prazo de três

XII:
"Art. 48. É da competência exclusiva

do Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;"

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a} os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nessa linha de raciocínio, diz o art. 48,

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, inciso 111, alínea a, do Regi
mento Interno, compete à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação o exame dos aspectos consti
tucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legis
lativa das proposições sujeitas à apreciação da Câ
mara ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.
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com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re- ..
fere o Decreto de 19 de setembro de 2001 , que reno- § 5° O prazo da concessão ou permis-
va, a partir de 25 se abril de 1996, a autorização ou- são será de dez anos para as emissoras de
torgada ao Estado de Goiás, por intermédio da Agên- rádio e de quinze para as de televisão."
cia Goiana de Comunicação - AGECOM, para explo-
rar pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida- Como se vê, a proposição em tela está confor-
de, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, me as disposições constitucionais transcritas, não
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co- e legalidade, estando também atendida a boa técni-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e ca legislativa, observadas, outrossim, as normas da
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer Lei Complementar n° 95, de 1998.
do Relator, Deputado Marcelo Barbieri, nos termos do Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
anexo projeto de decreto legislativo. juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De-

É o relatório. creto Legislativo n° 1.771, de 2002.
Sala da Comissâo, 6 de dezembro de 2002. 

Deputado Vilmar Rocha, Relator.
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anos, sem direito de exclusividade, servi- não contraria preceitos ou princípios da Constituição
ço de radiodifusão comunitária na cidade em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
de Ouro Verde do Oeste, Estado do Para- sua constitucionalidade material.
~á; .t~ndo parec~r da Comissão ~e Cons- A técnica legislativa e a redação empregadas
tltulçao e Justiça e de Redaçao, pela parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
constitucionalidade, juridicidade e técni- às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
ca legislativa (relator: Dep. Osmar Serra- 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
glio). de 2001.

(À Cor~issão de Constituição e Justiça Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
e de Redaçao (Art. 54)) sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da

"Projeto inicial publicado no OCO de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
28/05/02 va do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.787, de 2002.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Sala da Comissão, 29 de novembro de 2002. -
de Redação Deputado Osmar Serraglio, Relator.

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 405, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Radiofônica Cultural de Ouro Verde do
Oeste a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 1.247/01 foi apreciada primeiramente,
no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que aprovou parecer fa
vorável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.787/2002, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes- Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.819-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1594/2002
MSC 46/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio CV AM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade do Gama, Distrito Fede-



Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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ral; tendo parecer da Comissão de Cons- às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
tituição e Justiça e de Redação, pela 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
constitucionalidade, juridicidade e técni- de 2001.
ca legislativa (relator: Dep. Aldir Cabral). Isto posto, nada mais havendo que possa obstar

(À Comissão de Constituição e Justiça sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
e de Redação (Art.54)) da constitucionalid3.de, juridicidade e boa técnica le-

"Projeto inicial publicado no DCD de gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.819,
28/5/02 de 2002.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
Deputado Aldir Cabral, Relator.

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 16 de janeiro de 2002, que outorga con
cessão à Rádio CV AM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora e média na cidade do Gama/DF.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião extraordinária realizada hoje, opi
nou unanimemente pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 1.819/2002, nos termos do Parecer do Re
lator, Deputado Aldir Cabral.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales,
Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nelson Trad,
Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante,
Robson Tuma, Roland Lavigne, Zenaldo Coutinho,
Almeida de Jesus, Anivaldo Vale, Bispo Wanderval,
Bonifácio de Andrada, Dilceu Sperafico, João Matos,
Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi, Professor Luizinho,
Sarney Filho, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.833-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1740/2002
MSC 156/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Rio Bonito do
Iguaçu a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do
Paraná; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
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§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não
havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade
e legalidade, estando também atendida a boa técni
ca legislativa, observadas, outrossim, as normas da
Lei Complementar nO 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.833, de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2002. 
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.833/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduar-

(relator: Dep. Osmar XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

SUMÁRIO

XII:

"Art. 49 É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens;"

Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49,

técnica legislativa
Serraglio).

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

* Projeto inicial publicado no DCD de
23/05/02

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32,111, alínea "a", do Regimento
Interno, compete à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO o exame dos aspectos
constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica
legislativa das proposições sujeitas à apreciação da
Câmara ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, "Ei', da Constituição,
dispõe:

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Através da Mensagem nO 156, de 2002, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato constante da
Portaria n° 791, de 14 de dezembro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Rio Bonito do Iguaçu a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimente, aprovou o parecer do
Relator, o nobre Deputado MARÇAL FILHO, nos ter
mos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

---------_.._---



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.914,
de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2003. 
Deputado Alexandre Cardoso, Relator.SUMÁRIO

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.914-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1632/2002
MSC 94/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Cantagalense de Rádio
Difusão a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Alexandre Cardoso).

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

... Projeto inicial publicado no DCD de
06/6/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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do Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje-
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oli- to de Decreto Legislativo em epígrafe.
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Ma- É o relatório.
galhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicen
te Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifá
cio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafi
co, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevi
des, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 687, de 14 de novembro de 2001 , que autori
za a Associação Comunitária Cantagalense de Rádio
Difusão a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.914/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Alexandre Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin-



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar na 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar na 107, de 2001 .

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo na 1.915,
de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2003. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.915-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1666/2002
MSC 110/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural e Comunitária de Santo
Antônio do Descoberto a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Santo Antônio do
Descoberto, Estado de Goiás; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Vilmar Rocha).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
6/6/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, cação e Informática, que aprovou parecer favorável,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo em
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda, epígrafe.
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de É o relatório.
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria na 724, de 26 de novembro de 2001, que
autoriza a Associação Cultural e Comunitária de San
to Antônio do Descoberto a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio do
Descoberto, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, a Men
sagem na 110, de 2002 foi apreciada primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
na 1.915/2002, nos termos do Parecerdo Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André Benas
si, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales,
Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Roberto
Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ribeiro Fi
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Pellegrino,



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.934, de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2003. 
Deputado Alexandre Cardoso, Relator.SUMÁRIO

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Rádio FM Cristo Re
dentor Áudio e Vídeo a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Itaperuna, Estado do
Rio de Janeiro; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: Dep. Ale
xandre Cardoso).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
07/06/02

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.934-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1356/2001
MSC 127912001
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Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes Lan- que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje-
dim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Regis Caval- to de Decreto Legislativo em epígrafe.
cante, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, É o relatório.
Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Spe
rafico, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevi
des, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irup,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 629, de 5 de abril de 2000, que autori
za a Associação Comunitária de Rádio FM Cristo Re
dentor Áudio e Vídeo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Itaperuna, Estado do
Rio de Janeiro.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.934/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Alexandre Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
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Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.973-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1490/2001
MSC 1402/2001

Aprova o ato que autoriza a Socie
dade Civil Boca Maldita a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Osmar
Serraglio).

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

.. Projeto inicial publicado no OCO de
21/06/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 606, de 24 de outubro de 2001 , que
autoriza a Sociedade Civil Boca Maldita a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cu
ritiba, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.973,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003.
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.973/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
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Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.989-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1682/2002
MSC 118/2002

Aprova o ato que autoriza a ACCAP
- Associação Cultural Comunitária de
Alto Paraná a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP. OSMAR
SERRAGLlO) .

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

* Projeto inicial publicado no DCD de
25/06/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 752, de 06 de dezembro de 2001 , que autori
za a ACCAP - Associação Cultural Comunitária de Alto
Paraná a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.989,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003.
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.989/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
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Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.017-A, DE 2002

(Da Comissão De Ciência E Tecnologia,
Comunicação E Informática)

TVR 842/2001
MSC 624/2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção e Movimento Comunitário Vale do Ti
bagi a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Te
lêmaco Borba, Estado do Paraná; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. OSMAR SERRAGLlO).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
26/06/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 145, de 26 de março de 2001, que au
toriza a Associação e Movimento Comunitário Vale do
Tibagi a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.017,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003. 
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.017/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes- Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.019,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003.
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.019/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin-

SUMÁRIO

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à JK Santa Catarina
Empresa de Comunicações Ltda., origi
nariamente Rádio Canoinhas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Tubarão,
Estado de Santa Catarina; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP. OSMAR SERRAGLlO).

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

* Projeto inicial publicado no DCD de
26/06/02

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.019-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1067/2001
MSC 86212001

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 14 de agosto de 2001 , que renova, por de
dez anos anos, a partir de 10 de maio de 1994, a con
cessão outorgada à JK Santa Catarina Empresa de
Comunicações Ltda., originariamente Rádio Canoi
nhas Ltda., para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
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Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje-
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil- to de Decreto Legislativo em epígrafe.
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides, É o relatório.
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfe~amente

às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.045,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003.
Deputado Osmar Serraglio, Relator.SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.045-A, DE 2002

(Da Comissão De Ciência E Tecnologia,
Comunicação E Informática)

TVR 1530/2001
MSC 1440/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Colorado a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Colorado, Estado do Para
ná; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (relator: DEP. OSMAR
SERRAGLlO) .

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
28/06/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, ca, que aprovou parecer favorável, apresentando o
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Projet? de Decreto Legislativo em epígrafe.
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda, E o relatório.
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro lrujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 380 de 11 julho de 2001 , que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Colorado a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Colorado, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi
apreciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti-

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legis
lativo nO 2.045/2002, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, lnaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin-

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



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.072,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003.
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.072/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes- Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André

SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.072-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1760/2002
MSC 173/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Universidade Federal do
Paraná para o Desenvolvimento da Ciên
cia, da Tecnologia e da Cultura, para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de São
José dos Pinhais, Estado do Paraná; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. OSMAR SERRAGLlO).

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

.. Projeto inicial publicado no OCO de
27/06/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, De competência conclusiva das comissões, o
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre-
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda, ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil- que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje-
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides, to de Decreto Legislativo em epígrafe.
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal- É o relatório.
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

parecer do relator
parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 128, de 05 de fevereiro de 2002, que
outorga permissão à Fundação Universidade Federal
do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da
Tecnologia e da Cultura, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São José
dos Pinhais, Estado do Paraná.



11 - Voto do Relator

No que tange à constitucionalidade formal, o
projeto sob exame atende à exigência contida no art.
49, incisos X e XII, da Constituição, tendo em vista
que a apreciação dos atos de concessão de emisso
ras de rádio constitui matéria reservada à competên
cia exclusiva do Congresso Nacional, devendo ser ve
iculada por meio de decreto legislativo.

Sob o aspecto de constitucionalidade material,
a proposição encontra arrimo nos arts. 220 a 223 da
Lei Maior, que cuidam das normas relativas à comuni
cação social.

Quanto à juridicidade, constatamos que o proje
to não fere princípios consagrados pelo Dire~o.

No que respeita à técnica legislativa, também,
não há reparos a serem feitos.

Pelas razões precedentes, manifesto-me pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.082, de
2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade

A Mensagem Presidencial vem acompanhada de
Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Co
municações, na qual informa que o assunto foi subme
tido aos órgãos competentes, tendo sido as conclu
sões no sentido que a mencionada entidade satisfaz
as exigências da legislação que rege a matéria.

Em face do disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição Federal, a matéria foi encaminhada para deli
beração do Congresso Nacional.

Compete a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação o exame da constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, conforme o dis
posto no art. 32, inciso 11, alínea "a" e art. 45, inciso 111,
do Regimento Interno.

É o relatório.

SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.082-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1854/2002
MSC 256/2002

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

O projeto de decreto legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, visa a aprovar o ato a que
se refere a Portaria n° 250, de 5 de março de 2002,
que outorga permissão à Fundação Universo, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Universo, para executar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Apareci
da de Goiânia, Estado de Goiás; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. VILMAR ROCHA).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
27/06/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola- qüência modulada, com fins exclusivamente educa-
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe- tivos, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, Goiás.
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, O ato de autorização referido foi submetido à
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin- apreciação do Congresso Nacional pelo Senhor
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Presidente da República por meio da Mensagem n°

256/02, nos termos do art. 49, incisos X e XII, com
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,

binado com o § 3° do art. 223, da Constituição Fede
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda," ral.
Vilmar Rocha, Atila Lins, Atila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.082/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santo~, Regis Cavfllcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Atila Lins, Atila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.083-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1907/2002
MSC 271/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Proteção à Maternidade e à
Infância de Lobato a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Lobato, Estado do Para
ná; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (relator: DEP. OSMAR
SERRAGLlO) .

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
27/06/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 60, de 17 de janeiro.de 2002, que autoriza a
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Lobato a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Lobato, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.083,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003.
Deputado Osmar Serraglio, Relator.
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11I - Parecer da Comissão Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.083/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Aveli
no e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues,
Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas,
Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida,
José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad,
Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira,
Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu
Sperafico, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro
Benevides, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi,
Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 

Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.084-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1935/2002
MSC 274/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Cultural e Artístico de
Renascença - ACCAR a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Renascença, Estado
do Paraná; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. OSMAR
SERRAGLlO) .

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

" Projeto inicial publicado no DCD de
27/06/02

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 217, de 25 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Cultural e Artísti
co de Renascença - ACCAR a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Renascença,
Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecerfavorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.084,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003. 
Deputado Osmar Serraglio, Relator.



SUMÁRIO

- parecer do relator
parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 211 de 25 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
de Planaltina do Paraná a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Planaltina do Paraná,
Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Radiodifusão de
Planaltina do Paraná a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Planaltina do Paraná,
Estado do Paraná; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: DEP.
OSMAR SERRAGLlO) .

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
27/06/02

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.085-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1950/2002
MSC 276/2002

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.084/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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111 - Parecer da Comissão Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.085, Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de 2002. de Redação

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003.
Deputado Osmar Serraglio, Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.085/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.111-A, DE 2002

(Da Comissão De Ciência E Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1570/2002
MSC 30/2002

Aprova o ato que outorga concessão
à SESAL - Comunicação e Informática
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Telêmaco Borba, Estado do Paraná; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. OSMAR SERRAGLlO).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
07/08/02

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 15 de janeiro de 2002, que outorga con
cessão à SESAL - Comunicação e Informática Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Telêmaco Borba, Estado do
Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-



SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.111, Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de 2002. de Redação

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003.
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.111/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santo~, Regis Cav,alcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Atila Lins, Atila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.125-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1747/2002
MSC 17212002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária dos Pequenos Produ
tores Agrícolas do Médio Nordeste Goia
no a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Alvorada do Norte, Estado de Goiás; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. VILMAR ROCHA).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de
07/08/02

I - Relatório

Através da Mensagem n° 172, de 2002, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato constante da
Portaria n° 757, de 6 de dezembro de 2001, que auto
riza a Associação Comunitária dos Pequenos Produ
tores Agrícolas do Médio Nordeste Goiano a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Alvorada do Norte, Estado de Goiás.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, Deputado Átila Lira, nos termos do anexo
projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, inciso 111, alínea a, do Regi
mento Interno, compete à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação o exame dos aspectos consti
tucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legis
lativa das proposições sujeitas à apreciação da Câ
mara ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nessa linha de raciocínio, diz o art. 49,

XII:

"Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;"

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.140-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1805/2002
MSC 240/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio à Comunidade de Lunar
delli a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Lunardelli, Estado do Paraná; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. OSMAR SERRAGLlO).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 07/08/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 102, de 31 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação de Apoio à Comunidade de Lu
nardelli a executar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Lunardelli, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal-
outorgar e renovar concessão, permissão e dir Pires e Wilson Santos.
autorização para o serviço de radiodifusão Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002.
s~no~a. e de sons e imagens, observado o - Deputado Ney Lopes, Presidente.
pnnclplo da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não
havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade
e legalidade. Está também atendida a boa técnica
legislativa, com a observância das normas da Lei
Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 2.125, de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.125/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,



SUMÁRIO

I - Relatório

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Comunicação RADCOM Cristal
de Marilândia do Sul - PR a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Marilândia do
Sul, Estado do Paraná; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: DEP.
OSMAR SERRAGlIO) .

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

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.143-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1810/2002
MSC 240/2002

*Projeto inicial publicado no OCO de 08/08/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria no 107, de 31 de janeiro de 2002, que
autoriza a Associação de Comunicação RADCOM
Cristal de Marilândía do Sul- PR a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Marilândia
do Sul, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal-
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e dir Pires e Wilson Santos.
técnica legislativa da proposição em análise. Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.

A proposição atende aos requisitos constitucio- Deputado Ney Lopes, Presidente
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.140,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2003. 
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.140/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
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11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeita
mente às normas estabelecidas pela Lei Comple
mentar n° 95, de 1998, alterada pela Lei Complemen
tar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.143,
de 2002.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2002 
Deputado Osmar Serraglio, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.143/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes Alceu Collares
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexand;e Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,

Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.160-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)
TVR 1898/2002
MSC 270/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Vida Nova a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Anápolis, Estado de
Goiás; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. VILMAR
ROCHA) .

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

* Projeto inicial publicado no DCD de 08/08/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 723, de 26 de novembro de 2001, que
autoriza a Associação Cultural Vida Nova a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Anápolis, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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SUMÁRIO

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.216-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 2070/2002
MSC 302/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Pró- Desenvolvimento
de Simolândia - AOS a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Simolândia, Estado
de Goiás; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. VILMAR
ROCHA) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 08/08/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Voto do Relator te Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifá-
cio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafi
co, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevi
des, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

11-

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.160,
de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2003. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.160/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilrnar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicen-

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 228, de 25 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Pró-Desenvolvi
mento de Simolândia - ADS a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Simolândia,
Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.
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É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 2.216,
de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.216/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,

Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.236-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1869/2002
MSC 268/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Rio Corrente Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade Santa
Maria da Vitória, Estado Bahia; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. PAULO MAGALHÃES).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 15/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
1° de abril de 2002, que renova, por dez anos, a partir
de 5 de fevereiro de 1996, a concessão outorgada à
Rádio Rio Corrente Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santa Maria da Vitória,
Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.



SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.242-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 511/2000
MSC 1679/2000

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora Brasilei
ra ltda para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica I.
gislativa (relator: DEP. JAIME MARTINS).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 11 de outubro de 2000, que renova, por
dez anos anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão outorgada à Rádio Difusora Brasileira
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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11- Voto do Relator Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.236,
de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.236/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
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11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.242,
de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.242/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,

Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente .

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.244-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1078/2001
MSC 943/2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Terra Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP. JAIME MARTINS) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 186, de 17 de abril de 2001, que reno
va, a partir de 24 de dezembro de 1997, a permissão
outorgada à Rádio Terra Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

..•~,,--_.. ,,-_.__ _..•_._--------------
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.246-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1215/2001
MSC 1023/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária, Educativa, Cultural e
Artística, conforme a Constituição Vigen
te, pela Democratização dos Meios de
Comunicação da Comunidade de 'Poran
gaba', do Município de Porangaba e
Adjacências, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Porangaba, Estado de São Pa
ulo; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (relator: DEP. ALOYSIO
NUNES FERREIRA) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 393, de 27 de julho de 2001 , que auto
riza a Associação Comunitária, Educativa, Cultural e
Artística, conforme a Constituição Vigente, pela De
mocratização dos Meios de Comunicação da Comu
nidade de 'Porangaba', do Município de Porangaba e
Adjacências, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Porangaba, Estado de São
Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre-

Voto do Relator Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

11-

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.244,
de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. - De
putado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção' em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°
2.244/2002, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
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ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.246,
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.246/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,

José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, - Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.249-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1333/2001
MSC 1236/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Biguaçuense de Radiodifusão Co
munitária - ABRACOM a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Biguaçu, Estado de
Santa Catarina; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: DEP.
RENATO VIANNA).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 473, de 22 de agosto de 2001, que au
toriza a Associação Biguaçuense de Radiodifusão
Comunitária - ABRACOM a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Biguaçu, Estado
de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,



SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.25O-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1336/2001
MSC 1236/2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Técnico Educacional Equipe a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Sapucaia do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP. MENDES RIBEIRO FILHO) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 476, de 22 de agosto de 2001 , que autoriza a
Associação Técnico Educacional Equipe a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sapu
caia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
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que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje- Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Re-
to de Decreto Legislativo em epígrafe. gis Cavalcante, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Átila

É o relatório. Lins, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fon
seca, Dilceu Sperafico, Gilmar Machado, Lincoln Porte
la, Mauro Benevides, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biol
chi, Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em análi
se.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da.
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.249, de 2002.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2003. 
Deputado Renato Vianna, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.249/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Renato Vianna.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano Sa
les, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inal
do Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ro
berto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.257-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1597/2002
MSC 47/2002

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 689, de 14 de novembro de 2001, que
autoriza a Associação Rádio Comunitária Rio Bonito
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Bonito, Estado de Pernambuco.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária Rio Bonito a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária, na cidade de Boni
to, Estado de Pernambuco; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: DEP. LUIZ PIAUHYLlNO) .

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

·Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação
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11 - Voto do Relator Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.250,
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.250/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,

---------------_..._....__.._._---
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SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.263-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 179212002
MSC 207/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Santanense a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Santana do
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. JAIME MARTINS).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

Voto do Relator Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, GiI
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

11-

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.257,
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. - De
putado Luiz Piauhylino, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.257/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Piauhylino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 76, de 29 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação Cultural Santanense a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santana do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 78, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Valinhos a executar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.264-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1794/2002
MSC 207/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Valinhos a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Valinhos, Estado de São Pa
ulo; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (relator: DEP. ALOYSIO
NUNES FERREIRA) .

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.263/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
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11- Voto do Relator Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes , Presidente.

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001 .

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.263,
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão
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Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro lrujo, Wal-
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e dir Pires e Wilson Santos.
técnica legislativa da proposição em análise. Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.

A proposição atende aos requisitos constitucio- Deputado Ney Lopes, Presidente.

nais formais relativos à competência legislativa da *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos N° 2.265-A, DE 2002
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

A matéria é de competência exclusiva do Con- Comunicação e Informática)
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- TVR 1795/2002
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o MSC 207/2002
art. 109 do Regimento Interno. Aprova o ato que autoriza a Associ-

Obedecidos os requisitos constitucionais forma- ação Comunitária de Serviços Radiofôni-
cos de Coqueiral a executar, pelo prazo

is, podemos constatar que o projeto em exame não de três anos, sem direito de exclusivida-
contraria preceitos ou princípios da Constituição em de, serviço de radiodifusão comunitária,
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua na cidade de Coqueiral, Estado de Minas
constitucionalidade material. Gerais; tendo parecer da Comissão de

A técnica legislativa e a redação empregadas Constituição e Justiça e de Redação,
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente pela constitucionalidade, juridicidade e
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n° técnica legislativa (relator: DEP. JAIME

o MARTINS).
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n 107, (À Comissão de Constituição e Justiça
de 2001. e de Redação (Art. 54))

sua t~:~i~~~~'~:~: ~:~a~~":s~~o~~~ ~o~:s~~~~a~ *Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.264, de Redação
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.264/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 80, de 29 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação Comunitária de Serviços Radio
fônicos de Coqueiral a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Coqueiral, Estado de
Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se



SUMÁRIO

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Claret para executar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Rio Claro, Estado de São Pau
lo; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP. ALOYSIO NUNES
FERREIRA) .

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

- parecer do relator
- parecer da Comissão

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 1° de abril de 2002, que outorga conces
são à Fundação Claret, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Rio Claro, Estado de
São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.265/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
técnica legislativa da proposição em análise. N° 2.269-A, DE 2002

A proposição atende aos requisitos constitucio- (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
nais formais relativos à competência legislativa da Comunicação e Informática)
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos TVR 1825/2002
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. MSC 242/2002

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não con
traria preceitos ou princípios da Constituição em vi
gor' nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.265, de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 114, de 31 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação Cultural Comunitária de Itatiaiuçu
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itatiaiuçu, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Const~uição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
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A proposição atende aos requisitos constitucio- *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
nais formais relativos à competência legislativa da N° 2.270-A, DE 2002
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. Comunicação e Informática)

A matéria é de competência exclusiva do Con - TVR 1832/2002
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- MSC 244/2002
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o Aprova o ato que autoriza a Associ-
art. 109 do Regimento Interno. ação Cultural Comunitária de Itatiaiuçu a

Obedecidos os requisitos constitucionais forma- executar, pelo prazo de três anos, sem
is, podemos constatar que o projeto em exame não direito de exclusividade, serviço de radi-
contraria preceitos ou princípios da Constituição em odifusão comunitária, na cidade de Itatia-
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua iuçu, Estado de Minas Gerais; tendo pa-
constitucionalidade material. recer da Comissão de Constituição e

A técnica legislativa e a redação empregadas Justiça e de Redação, pela constitucio-
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente nalidade, juridicidade e técnica legislati-
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n° va (relator: DEP. JAIME MARTINS) .
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, (À Comissão de Constituição e Justiça
de 2001. e de Redação (Art. 54»)

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar ~Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.269, de Redação
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.269/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.



Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educativa e Cultural de
Virginópolis, para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Virginópolis, Estado de
Minas Gerais; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: DEP.
JAIME MARTINS) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.270,
de 2002.
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União e às atribuições do Congresso Nacional, nos *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. N° 2.271-A, DE 2002

A matéria é de competência exclusiva do Con- (Da CcOmiSSã? de_Ciên1cfia e ~et?no)logia,
. . . omunlcaçao e norma Ica

gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Leglsla- TVR 1842/2002
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o MSC 256/2002
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
na 2.270/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 584, de 10 de outubro de 2001, que
outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural
de Virginópolis, para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Virginópolis,
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.
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Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Universidade de Passo
Fundo, para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: DEP.
MENDES RIBEIRO FILHO)

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

- parecer do relator
- parecer da Comissão

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 587, de 10 de outubro de 2001, que
outorga permissão à Fundação Universidade de Pas
so Fundo, para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Passo Fundo, Estado
do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.
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A proposição atende aos requisitos constitucio- *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
nais formais relativos à competência legislativa da .N° ,!-.272-~~ D~ 2002 .
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termos do art. 223 da nossa Lei Maior. Comunlcaçao e Informatlca)

A
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matena e e competencla exc uSlva o on - MSC 256/2002
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.271,
de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002.
Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.271/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural de Taquaritinga do Norte a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Ta
quaritinga do Norte, Estado de Pernam
buco; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. LUIZ
PIAUHYLlNO) .

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 44, de 17 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação Cultural de Taquaritinga do Norte
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Taquaritinga do Norte, Estado de Pernam
buco.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.272/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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A proposição atende aos requisitos constitucio- *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
nais formais relativos à competência legislativa da N° 2.273-A, DE 2002
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. Comunicação e Informática)

A matéria é de competência exclusiva do Con- TVR 1858/2002
. . . MSC 257/2002

gresso NaCional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.272,
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.



SUMÁRIO

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Promoção Cultural, Educacional,
Esportiva e de Lazer do Município de Itin
ga - MG, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itinga, Estado de Minas Gerais; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: DEP. JAIME MARTINS) .

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

- parecer do relator

- parecer da Comissão

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 45, de 17 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação de Promoção Cultural, Educacio
nal, Esportiva e de Lazer do Município de Itinga - MG
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itinga, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.273/2002, nos termos do Parecer do Relator, Oe
putado Luiz Piauhylino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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A proposição atende aos requisitos constitucio- *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
nais formais relativos à competência legislativa da N° 2.274-A, DE 2002
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. Comunicação e Informática)
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gresso NaCional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.273,
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.
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A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.274,
de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.274/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.276-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1915/2002
MSC 272/2002

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Maia de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de ltapagipe, Estado de Minas Gerais; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. JAIME MARTINS).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 313, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Sistema Maia de Comunicação
Ltda., para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Itapagipe,
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da



SUMÁRIO

11 - Voto do Relator

- parecer do relator

- parecer da Comissão

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 373, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Rádio Miraí FM Stéreo Ltda., para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Miraí, Estado de Mi
nas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

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
análise.
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União e às atribuições do Congresso Nacional, nos *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. N° 2.277-A, DE 2002

A matéria é de competência exclusiva do Con- (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- Comunicação e Informática)
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o TVR 1920/2002
art. 109 do Regimento Interno. MSC 272/2002

Obedecidos os requisitos constitucionais forma- Aprova o ato que outorga permis-
is, podemos constatar que o projeto em exame não são à Rádio Miraí FM Stéreo Ltda. para
contraria preceitos ou princípios da Constituição em explorar serviço de radiodifusão sonora
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua em freqüência modulada, na cidade de
constitucionalidade material. Miraí, Estado de Minas Gerais; tendo pa-

A técnica legislativa e a redação empregadas recer da Comissão de Constituição e
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente Justiça e de Redação, pela constitucio-
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n° nalidade, juridicidade e técnica legislati-
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, va (relator: Dep. Jaime Martins) .
de 2001 . (À Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação (Art. 54))
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar

sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.276,
de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. - De
putado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.276/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente
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A proposição atende aos requisitos constitucio- *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
nais formais relativos à competência legislativa da 2.278-A, DE 2002
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. Comunicação e Informática)

A matéria é de competência exclusiva do Con- TVR 1933/2002
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- MSC 274/2002
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o Aprova o ato que autoriza a Associ-
art. 109 do Regimento Interno. ação Comunitária de Radiodifusão para o

Obedecidos os requisitos constitucionais forma- Desenvolvimento Artístico e Cultural de
is, podemos constatar que o projeto em exame não Paraguaçu a executar, pelo prazo de três
contraria preceitos ou princípios da Constituição em anos, sem direito de exclusividade, servi-
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua ço de radiodifusão comunitária na cidade
constitucionalidade material. de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais;

A técnica legislativa e a redação empregadas tendo parecer da Comissão de Constitui-
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente ção e Justiça e de Redação, pela consti-
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n° tucionalidade, juridicidade e técnica Ie-
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, gislativa (relator: DEP. JAIME MARTINS) .
de 2001. (À Comissão de Constituição e Justiça

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar e de Redação (arT. 54))
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido *Projeto inicial publicado no DCD de
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le- 21/11/02

gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.277, Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
de 2002. e de Redação

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. - De-
putado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.277/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 166, de 19 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Para
guaçu a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Const~uição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da const~ucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.



SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária, Cultural 03 de
Novembro, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Quatro Pontes, Estado do
Paraná; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Osmar
Serraglio) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02
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A proposição atende aos requisitos constitucio- *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
nais formais relativos à competência legislativa da N° 2.279-A, DE 2002
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. Comunicação e Informática)

A matéria é de competência exclusiva do Con- TVR N° 1.934/2002
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- MSC 274/2002
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.278,
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.278/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor
Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicen
te Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifá
cio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafi
co, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevi
des, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 204, de 25 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária, Cultural 03 de
Novembro a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Quatro Pontes, Estado do Pa
raná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o ,Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão
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A proposição atende aos requisitos constitucio- *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
nais formais relativos à competência legislativa da N° 2.281-A, DE 2002
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
termos do art. 223 da nossa Lei Maior. Comunicação e Informática)

A matéria é de competência exclusiva do Con- TVR N° 1.953/2002
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- MSC W 276/2002
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o Aprova o ato que autoriza a Associ-
art. 109 do Regimento Interno. ação de Desenvolvimento Artístico Cultu-

Obedecidos os requisitos constitucionais forma- ral e Social Atividade a executar, pelo
is, podemos constatar que o projeto em exame não prazo de três anos, sem direito de exclu-

sividade, serviço de radiodifusão comu
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a obJ·etar no tocante à sua nitária na cidade de Muritinga do Sul,

Estado de São Paulo; tendo parecer da
constitucionalidade material. Comissão de Constituição e Justiça e de

A técnica legislativa e a redação empregadas Redação, pela constitucionalidade, juridi-
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente cidade e técnica legislativa (relator: DEP.
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n° LUIZ ANTONIO FLEURY) .
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, (À Comissão de Constituição e Justiça
de 2001. e de Redação (Art. 54).)

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar *Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le- de Redação
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.279,
de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.279/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, de acordo com art.
32, inciso 11, alínea h, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, elaborou o presente Projeto de De
creto Legislativo n° 2281 de 2002, para aprovar o ato
que autoriza a Associação de Desenvolvimento Artís
tico Cultural e Social Atividade a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária de Muritinga do Sul, Estado
de São Paulo.

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 es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, o nos
so voto é pela sua aprovação.

Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2002.
- Deputado Luiz Antonio Fleury.,

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
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unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.281/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
o 2.282-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.954/2002
MSC W 276/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Ebenézer a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Divino das Laran
jeiras, Estado de Minas Gerais; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: Dep. Jaime Martins) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 233, de 25 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Ebenézer a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Divino das Laranjeiras, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Confonne determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32,11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.282,
de 2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2003. 
Deputado Jaime Martins, Relator.
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11I - Parecer da Comissão I - Relatório

Dezembro de 2002

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.282/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano
Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José
Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes
Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos,
Regis Cavalcante, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Átila
Lins, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleonâncio
Fonseca, Dilceu Sperafico, Gilmar Machado, Lincoln
Portela, Mauro Benevides, Orlando Fantazzini, Osvaldo
Biolchi, Pedro Irujo, Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.283-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.960/2002
MSC N° 283/2002

Aprova o ato que outorga permissão à
Associação da Comunidade Baependiana
de Serviços e Comunicações Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Cruzília,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Jaime Martins) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 298, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Associação da Comunidade Bae
pendiana de Serviços e Comunicações Ltda., para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cruzília, Estado de
Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em análi
se.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação efr4)regadas pare
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar nO 107, de
2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo no 2.283, de
2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. 
Deputado Jaime Martins, 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
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.283/2002, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.284-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação E Informática)

TVR N° 1.961/2002
MSC N° 283/2002

Aprova o ato que outorga permissão à
Acrópole Sistema de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Rio Casca, Estado de Minas Gerais;
tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (relator: Dep. Jaime Martins) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 299, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Acrópole Sistema de Radiodifusão
Ltda., para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Rio Casca,
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

" - 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.284, de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2003. 
Deputado Jaime Martins, Relator.



Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio e TV Sucesso Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.286-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.972/2002
MSC W 284/2002

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 2.285/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, o nos
so voto é pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2002. 
Deputado Luiz Antonio Fleury, Relator.

11I - Parecer da Comissão

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, de acordo com art.
32, inciso 11, alínea h, do Regimento Interno da Câma-

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.285-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.967/2002
MSC N° 283/2002

Aprova o ato que outorga permissão à
Canabarra Comunicações Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Descalva
do, Estado de São Paulo; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa (relator: Dep. Luiz
Antonip Fleury) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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11I - Parecer da Comissão ra dos Deputados, elaborou o presente Projeto de De-
A Comissão de Constituição e Justiça e de Re- creto Legislativo n~ 2~85,de 2002, para aprov~r o~to

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou que outorga permlssa~ a Cana~arr~ C~mumcaçoes
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade Ltda.: par~ explorar serviço de .radlodlfusao sonora em
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo frequencla ~odulada, na cidade de Descalvado,
n° 2.284/2002, nos termos do Parecer do Relator, De- Estado de Sao Pau,?. . _
putado Jaime Martins. O proce~so f01_ encaminhado a esta CO~I?sao

Estiveram presentes os Senhores Deputados: pa~a sua mamfestaçao no gue se refere ao temano do
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e IncIso 111 do art. 32 do Regimento Interno.
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, 11 - Voto do Relator
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.



SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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freqüência modulada, na cidade de Ca- vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
tende, Estado de Pernambuco; tendo pa- constitucionalidade material.
recer da Comissão de Constituição e A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
Justiça e de Redação, pela constitucio- recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
nalidade, juridicidade e técnica legislati- normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
va (relator: Dep. Luiz Piauhylino) . 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de2001.

(À Comissão de Constituição e Justiça Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
e de Redação (Art. 54).) sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02 da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.286,
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 306, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda., para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Catende, Estado de
Pernambuco.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.286/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Piauhylino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.287-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR ND 2.003/2002
MSC N° 294/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Difusora Torre Forte Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so-



SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.288-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.009/2002
MSC N° 294/2002

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 3 de abril de 2002, que outorga concessão
à Magui - Comunicação e Marketing Ltda, para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Almenara, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

Aprova o ato que outorga conces
são à Magui - Comunicação e Marketing
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Almenara, Estado de Minas Gerais; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Jaime Martins) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO
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nora em onda média na cidade de 8urita- lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Pellegrino,
ma, Estado de São Paulo; tendo parecer Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes Lan-
da Comissão de Constituição e Justiça e dim, Paulo Magalhães, Raimundo Santos, Regis Caval-
de Redação, pela constitucionalidade, ju- cante, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira,
ridicidade e técnica legislativa (relator: Bonifácio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Spe-

rafico, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro BeneviDep. Luiz Antonio Fleury) .
(À Comissão de Constituição e Justiça des, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo,

Waldir Pires e Wilron Santos.
e de Redação (Art. 54).)

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02 Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. -
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática desta Casa, de acordo com
art. 32, inciro 11, alínea h, do Regimento Intemo da
Câmara dos Deputados, elaborou o presente Projeto de
Decreto Legislativo n° 2287 de 2002, para aprovar o ato
que outorga concessão à rádio Difusora Torre Forte Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Buritama, Estado de São Paulo.

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 es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, o nos
so voto é pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2002. 
Deputado Luiz Antonio Fleury, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.287/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André Benas
si, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales,
Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Roberto
Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ribeiro Fi-

,--------~----, ....._._...._._...



SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.290-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.03212002
MSC N° 298/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio FM de Comunicação Frutal
Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Frutal, Estado de Minas
Gerais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Jaime
Martins) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 365, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Rádio FM de Comunicação Frutal
Ltda., para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Frutal, Estado
de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.288,
de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. 
Deputado Jaime Martins, Relator.
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11- Voto do Relator Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.288/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edrnar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
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11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Intemo 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.290,
de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2003. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.290/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,

Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.292-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.055/2002
MSC N° 301/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Santo Antônio de Quatá a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Quatá, Estado
de São Paulo; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: Dep. Luiz
Antonio Fleury) .

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, de acordo com art.
32, inciso 11, alínea h, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, elaborou o presente Projeto de De
creto Legislativo n° 2292 de 2002, para aprovar o ato
que autoriza a Associação de Quatá a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Quatá,
Estado de São Paulo.

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 res
peita a boa técnica legislativa e contempla os re-



111 - Parecer da Comissão

Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56871

quisitos essenciais de juridicidade e constituciona- técnica legislativa (relator: Dep. Mendes
lidade, o nosso voto é pela sua aprovação. Ribeiro Filho) .

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2002. - (À Comissão de Constituição e Justiça
Deputado Luiz Antonio Fleury, Relator. e de Redação (Art. 54).)

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.292/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 

Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.293-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.061/2002

MSC N° 301/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação do Desenvolvimento Comunitário a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Te
nente Portela, Estado do Rio Grande do
Sul; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 173, de 19 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação do Desenvolvimento Comuni
tário a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tenente Portela, Estado do Rio Grande
do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente às



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 340, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Rádio e TV Centauro Ltda., para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Campina Verde,
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Const~uição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas, confonnando-se perfe~amente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, a~erada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio e TV Centauro Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Cam
pina Verde, Estado de Minas Gerais; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Jaime Martins).

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.296-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.080/2002
MSC N° 303/2002

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.293/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicen
te Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifá
cio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafi
co, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevi
des, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de (À Comissão de Constituição e Justiça
1998, a~erada pela Lei Complementar n° 107, de 2001. e de Redação (Art. 54).)

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar *Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02
sua tram~ação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.293, de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 373, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Oliveira & Vieira Radiodifusão e
Produção Ltda., para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas, confonnando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Aprova o ato que outorga permis
são à Oliveira & Vieira Radiodifusão e
Produção Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Brasília de Minas,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Jaime Martins) .
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Isto posto, nada mais havendo que possa obstar (À Comissão de Constituição e Justiça
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da e de Redação (Art. 54).)
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla- *Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02
tiva do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.296, de
2002.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2003. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.296/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.297-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.085/2002
MSC N° 303/2002



Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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Isto posto, nada mais havendo que possa obstar (À Comissão de Constituição e Justiça
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da e de Redação (Art. 54).)
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa *Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.297, de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2003.
Deputado Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.297/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.298-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 2.126/2002
MSC N° 338/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Ministério Comunidade
Cristã para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Goiâ
nia, Estado de Goiás; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Bispo Rodrigues) .

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 15 de abril de 2002, que outorga conces
são à Fundação Ministério Comunidade Cristã, para
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Goiânia, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas, conforrnando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.



SUMÁRIO

I - Relatório

- parecer do relator
- parecer da Comissão
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Isto posto, nada mais havendo que possa obstar Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da de Redação
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.298, de 2002.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2003.
Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

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 Decreto Legislativo
n° 2.298/2002, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Bispo Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.302-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.177/2002
MSC N° 352/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio e TV Sucesso Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rio
Formoso, Estado de Pernambuco; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Luiz Piauhylino) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 21/11/02

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 282, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda., para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Rio Formoso, Esta
do de Pernambuco.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32,11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.302, Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de 2002. de Redação

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2003. - SUMÁRIO
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.302/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Piauhylino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.305-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.323/2002
MSC W 442/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educacional e Cultural
de Praia Grande, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Praia Grande, Esta
do de São Paulo; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Aloysio Nunes Ferreira) .

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/11/02

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 608, de 25 de abril de 2002, que outor
ga permissão à Fundação Educacional e Cultural de
Praia Grande, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Praia Grande, Estado
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Const~uição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da const~ucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação efTl)regadas pare
cem adequadas, conforrnando-se perfe~amente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
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constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.305, de 2002.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2003. 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.305/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.323-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 914/2001
MSC N° 703/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Radio Ibituruna Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Go
vernador Valadares, Estado de Minas Ge
rais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Jaime
Martins).

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 23/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 25 de junho de 2001 , que renova, por dez
anos, a partir de 6 de fevereiro de 1994, a concessão
outorgada à Rádio Ibituruna Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Governador Vala
dares, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação se pro
nuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação efTl>regadas pare
cem adequadas, confonnando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.323, de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. 
Deputado Jaime Martins, Relator.
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11I - Parecer da Comissão I - Relatório

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
n° 2.323/2002, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.325-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1063/2001
MSC N° 862/2001

Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Sociedade
Catarinense Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Joaçaba, Estado de Santa
Catarina; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (relator: Dep. Renato Vianna) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 23/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato constan
te do Decreto de 14 de agosto de 2001 , que renova,
por dez anos anos, a partir de 1° de maio de 1994, a
concessão outorgada à Rádio Sociedade Catari
nense Ltda., para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Joaçaba, Estado da Santa Catari
na.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Const~uição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da const~ucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfe~amente

às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.325,
de 2002.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2003.
Deputado Renato Vianna, Relator.
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SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 352, de 04 de julho de 2001 , que auto
riza a Associação Comunitária da Região Central do
Município de Betim - ASCORBE a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Betim,
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Const~uição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da const~ucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas, conformando-se perfe~amente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, aherada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
const~ucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.329, de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

11I - Parecer da Comissão Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.329-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.172/2001
MSC N° 1.022/2001

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.325/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Renato Vianna.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária da Região Central do
Município de Betim - ASCORBE a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Betim, Estado
de Minas Gerais; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Jaime Martins).

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

*Projeto inicial publicado no DCD de 23/11/02



SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 727, de 7 de dezembro de 2000, que
renova, a partir de 12 de abril de 1994, a permissão
outorgada à Rede Popular de Comunicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Rio Grande, Estado
do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação errpregadas pare
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001 .

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.331, de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rede Popular de
Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul;
tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Mendes
Ribeiro Filho) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 23/11/02

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.331-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.198/2001
MSC N° 1.025/2001
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11I - Parecer da Comissão Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.329/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.
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I - Relatório

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.331/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.332-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.211/2001
MSC N° 1.023/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Bocaiuvense pela Cidadania (ABC)
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Bocai
úva, Estado de Minas Gerais; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: Dep. Jaime Martins) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 23/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 379, de 11 de julho de 2001, que auto
riza a Associação Bocaiuvense pela Cidadania (ABC)
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação errpregadas pare
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.332, de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
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e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.332/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor
Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Gerson Peres, Inaldo Leitão, José Antonio Almei
da, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Ma
galhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicen
te Arruda, Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifá
cio de Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafi
co, Gilmar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevi
des, Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo,
Waldir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.337-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.309/2001
MSC N° 1.173/2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Atlântica FM de
Tramandaí Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Tramandaí, Esta
do do Rio Grande do Sul; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Mendes Ribeiro Filho) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 23/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 717, de 4 de dezembro de 2000, que
renova, a partir de 9 de fevereiro de 1998, a permis
são outorgada à Rádio Atlântica FM de Tramandaí
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Tramandaí,
Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de
2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.337, de 2002.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2002. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.337/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.339-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)
TVR N° 1.365/2001
MSC N° 1.284/2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária e Ecológica de Ouro Pre
to - ACEOP a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva (relator: Dep. Jaime Martins).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de
23/11/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 498, de 24 de agosto de 2001 , que au

toriza a Associação Comunitária e Ecológica de Ouro
Preto - ACEOP a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ouro Preto, Estado de Mi
nas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação e~regadas pare
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.339, de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Jaime Martins, Relator.
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11I - Parecer da Comissão Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.339/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Hegis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil
mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal
dir Pires e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.389-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.924/2002
MSC N° 273/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária para o Desenvolvimen
to da Cultura, Educação e Desporto de
Pereiro a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pereiro, Estado do Ceará; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tor: Cepo Vicente Arruda) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 27/11/02

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Através da Mensagem n.o 273, de 2002, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria n.o 729, 26 de novembro de 2001, que
autoriza a Associação Comunitária para o Desenvol
vimento da Cultura, Educação e Desporto de Pereiro
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Pereiro, Estado do Ceará.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, o nobre Deputado Santos Filho, nos ter
mos do anexo Projeto de Decreto Legislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea "a", do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas Comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, "a", da Constituição,
dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante autori

zação, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49,

XII:
"Art. 49. É da competência exclusiva

do Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1° e 3° do art. 223 da
mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
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sonora e de sons e imagens, observado o Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Gil-
princípio da complementaridade dos siste- mar Machado, Lincoln Portela, Mauro Benevides,
mas privado, público e estatal. Orlando Fantazzini, Osvaldo Biolchi, Pedro Irujo, Wal-

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o dir Pires e Wilson Santos.
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. -
do recebimento da mensagem. Deputado Ney Lopes, Presidente.

§ 3°. O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

Por outro lado, a Lei 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, regula a autorização pelo Poder Público
para a execução de serviço de radiodifusão comuni
tária. Neste processo, verifica-se que a Associação
Comunitária para o Desenvolvimento da Cultura,
Educação e Desporto atendeu aos requisitos da le
gislação pertinente e recebeu autorização para exe
cutar o aludido serviço.

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não ha
vendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade e le
galidade, estando também atendida a boa técnica le
gislativa, observadas, outrossim, as normas da Lei
Complementar n.o 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n.o 2389, de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Vicente Arruda, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.389/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Vicente Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriola
no Sales, Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Pe
res, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domin
gos, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.399-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N°2.175/2002
MSC N° 35212002

Aprova o ato que outorga permis
são à RAJA - Rádio Jornal de Arapoema
Ltda-ME para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Arapoema, Estado do To
cantins; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Igor Ave
lino) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 27/11/02

Parecer da Comissão De Constituição e Justiça
e de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 278, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à RAJA - Rádio Jornal de Arapoema
Ltda-ME, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão em
freqüência modulada, na cidade de Arapoema, Esta
do do Tocantins.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.



SUMÁRIO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.491-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.281/2002
MSC N° 417/2002

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 17, de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação em Serviço, Sócio-Cultural de Comunica
ção e de Desenvolvimento Comunitário de Marizópolis
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Marizópolis, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação em Serviço, Sócio-Cultural de Co
municação e de Desenvolvimento Comu
nitário de Marizópolis a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Marizópolis, Estado
da Paraíba; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Inaldo
Leitão) .

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

*Projeto inicial publicado no OCO de 04/12/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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11- Voto do Relator Tuma, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Anivaldo Vale, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr.
Rosinha, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, Mauro
Benevides, Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi, Profes
sor Luizinho, Themístocles Sampaio e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.399,
de 2002.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Igor Avelino, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.399/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Igor Avelino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales,
Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nel
son Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Robson



*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.577-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.726/2002
MSC N° 735/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Exclusiva Educativa,
para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Osmar Serraglio) .

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 11/12/02

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara 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 análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.491,
de 2002.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
Deputado Inaldo Leitão, Relator.

Dezembro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 56887

que aprovou parecerfavorável, apresentando o Proje- son Otoch, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira
to de Decreto Legislativo em epígrafe. Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga-

É o relatório. Ihães, Raimundo Santos, Regis Cavalcante, Robson
Tuma, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Anivaldo Vale, Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr.
Rosinha, Gonzaga Patriota, Jair Bolsonaro, Mauro
Benevides, Moreira Ferreira, Osvaldo Biolchi, Profes
sor Luizinho, Themístocles Sampaio e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.491/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales,
Edmar Moreira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nel-

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

I - Relatório

Através da Mensagem n° 735, de 2002, o Se
nhor Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o
ato a que se refere a Portaria nO 1362, de 26 de ju
lho de 2002, que outorga permissão à Fundação
Exclusiva Educativa para executar pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná.



56888 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2002

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co- .
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e § 5° O prazo da concessão ou per-
Informática, que, unanimente, aprovou o parecer da missão será de dez anos para as emisso-
Relatora, a nobre Deputada MARINHA RAUPp, nos ras de rádio e de quinze para as de televi-
termos do anexo projeto de decreto legislativo. são."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, "a", da Constituição,
dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"

Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48, XII:

"Art. 48 É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Execu
tivo outorgar e renovar concessão, per
missão e autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementarie
dade dos sistemas privado, público e es
tatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não
havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade
e legalidade, estando também atendida a boa técni
ca legislativa, observadas, outrossim, as normas da
Lei Complementar nO 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 2.577, de 2002.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.577/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi, Asdrubal
Bentes, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Edmar Mo
reira, Geovan Freitas, Gerson Peres, Inaldo Le~ão,

José Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Murilo Domingos, Nelson Otoch,
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Osmar
Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Raimundo
Santos, Regis Cavalcante, Robson Tuma, Roland La
vigne, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Anivaldo Vale,
Átila Lins, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Cleonâncio
Fonseca, Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Gonzaga Pa
triota, Jair Bolsonaro, Mauro Benevides, Moreira Ferre
ira, Osvaldo Biolchi, Professor Luizinho, Themístocles
Sampaio e Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 11 de dezembro de 2002.
- Deputado Ney Lopes, Presidente.
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Alex Canziani - PSDB
Basilio Villani - PSDB
Chico da Princesa - PSDB
Dilceu Sperafico - PPB
Dr. Rosinha - PT
Flávio Arns - PT
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PPB
Luciano Pizzalto - PFL
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Márcio Matos - PTB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Michelelto - PMDB
Nelson Meurer - PPB
Odílio Balbinolti - PSOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Padre Roque - PT
Rafael Greca - PFL
Ricardo Barros - PPB

Rubens Bueno - PPS
Santos Filho - PFL
Werner Wanderer - PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis - PFL
CarJito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Eni Vollolini - PPB
Fernando Coruja - PDT
Gervásio Silva - PFL
Hugo Biehl - PPB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PPB
Leodegar Tiscoski - PPB
Luci Choinacki - PT
Paulo Gouvêa - PFL
Renato Vianna - PMDB
Serafim Venzon - PDT
Vicente Caropreso - PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Preito - PT
Airton Dipp - PDT
Alceu Collares - PDT
Ary José Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PPB
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Edir Oliveira - PTB
Enio Bacci - PDT
Esther Grossi - PT
Ezidio Pinheiro - PSB
Felter Junior - PPB
Fioravante - PT
Germano Rigolto - PMDB
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PPB
Luis Carlos Heinze - PPB
Marcos Rolim - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Osmar Terra - PMDB
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo José Gouvêa - PL
Paulo Paim - PT
Pompeo de Maltos - PDT
Roberto Argenta - PHS
Tarcisio Zimmermann - PT
Telmo Kirst - PPB
Wilson Cignachi - PMDB
Veda Crusius - PSDB



PSDB
Anivaldo Vale Antonio Feijão
Nilson Pinto Fátima Pelaes

Dr. Benedito Dias
Ricarte de Freitas José Teles
Sérgio Barros 2 vagas

Eliseu Moura Sérgio Carvalho
Enívaldo Ribeiro - vaga do PMDB

Bloco PL,PSL Asdrubal Bentes Jurandil Juarez
Fetter Junior Freire Júnior Osvaldo Reis

João Tota
Marinha Raupp 2 vagas
Mauro Lopes

Vadão Gomes
PT

Babá João Grandão
Ben-hur Ferreira José Pimentel
Marcos Afonso Nílson Mourão

PPB
Dr. Benedito Dias Almir Sá
(Deputado do Bloco PSB,PC Luiz Fernando
do B ocupa a vaga)

COMISSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
2° Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
Titulares Suplentes

Secretárío(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZONIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: José Aleksandro (PSL)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Inácio Arruda

Airton Roveda

Agnaldo Muniz
2 vagas

Ezidio Pinheiro

Félix Mendonça

Zila Bezerra

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Eujácío Simões
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

1 vaga

Aroldo Cedraz
Celcíta Pinheiro - vaga do PTB

Sérgio Barcellos
Víc Pires Franco

(Deputado do PST ocupa a
vaga)

1 vaga

PTB
Antônío Jorge - vaga do Bloco
PL,PSL
Carlos Dunga - vaga do Bloco
PL,PSL
José Carlos Elías
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

Bloco PDT,PPS
Gíovanní Queiroz
Pompeo de Mattos
1 vaga

PST

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Bloco PL,PSL
Welínton Fagundes - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Átila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Salomão Cruz
(Deputado do Bloco PSB,PC
do B ocupa a vaga)

Geraldo Magela
José Pimentel

Marcos Afonso
Roberto John

2 vagas

Ana Catarina
Darcisio Perondi

Gessivaldo Isaias
Igor Avelino
João Matos
Paulo Lima

3 vagas

Antonio Carlos Mendes
Thame

Armando Abilio
Carlos Mosconi

Domiciano Cabral
José Múcio Monteiro

Julio Semeghiní
Luiz Ribeiro

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaíme Martíns

Joaquim Francisco
Jorge Khoury - vaga do PST

José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrella

PFL

Anivaldo Vale

B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
Odílio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Wilson Santos
Xico Graziano

PT

Almir Sá - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca - vaga do
PMDB
Dilceu Sperafico
Hugo Bíehl - vaga do Bloco
PL,PSL
João Pizzolatti - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer
Roberto Balestra - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Romel Anizio
Telmo Kirst- vaga do PMDB

PPB

Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Mícheletto
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Femandes
João Carlos Bacelar - vaga do
PMDB
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz - vaga do PST

PSDB

PMDB

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Tilden Santiago
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)



Josué Bengtson

Renildo Leal

PTB
Murilo Domingos

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

Wagner Rossi

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PST
Mário de Oliveira - vaga do PFL

Secretário(a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISsAo DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA

Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Marinho (PFL)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Fernando Ferro

Nelson Pellegrino

Pastor Amarildo

Roberto Balestra

Eni Voltolini
Gerson Peres

Marcus Vicente

Paulo Delgado

(Deputado do Bloco PSB,PC do
B ocupa a vaga)

PT

PTB

PPB

Olimpio Pires
2 vagas

Bloco PL,PSL

José Carlos Martinez
Josué Bengtson
Romeu Queiroz

Sérgio Reis - vaga do PMDB
Bloco PDT,PPS

Airton Cascavel
Dr. Hélio
Nelson Proença

Iris Simôes
Ricardo Izar
Silas Cãmara

Jorge Bittar
Marcos Afonso
Walter Pinheiro
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

1 vaga

João Leão
Márcio Reinaldo Moreira
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
1 vaga

Agnaldo Muniz
Giovanni Queiroz

Raimundo Santos
Robério Araújo - vaga do Bloco

PSB,PC do B
Bloco PSB,PC do B

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)Evandro Milhomen

Socorro Gomes - vaga do PFL
Vanessa Grazziotin - vaga do
PPB

José A1eksandro

Airton Cascavel
Eurípedes Miranda

PSDB

PMDB

Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 13
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo
Presidente: Ney Lopes (PFL)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Igor Avelino (PMDB)
3° Vice-Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Moreira Ferreira
Pedro Irujo

Sarney Filho

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Dr. Evilásio

Sérgio Miranda - vaga do PT

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Bispo Rodrigues
Marcos de Jesus

Oscar Andrade - vaga do Bloco
PSB,PC do B

Philemon Rodrigues
Raimundo Santos - vaga do

Bloco PSB,PC do B

PFL

Bispo Wanderval
João Caldas

Magno Malta - vaga do PST

Robério Araújo - vaga do PT

Valdeci Paiva

PST
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Luiza Erundina
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães

Damião Feliciano
Hélio Costa
José Borba

Leur Lomanto
Marcelo Barbieri

Milton Monti
Pinheiro Landim

Alex Canziani
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Chiquinho Feitosa

Inaldo Leitão
Lino Rossi

Márcio Fortes

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Adauto Pereira
Aroldo Cedraz - vaga do PST

Francisco Coelho
Francistônio Pinto

Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes (Licenciado)

José Cartos Aleluia
Neuton Lima

Paulo Magalhâes

Sérgio Barcellos

PFL
Arolde de Oliveira (Licenciado)
Cesar Bandeira
Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Pedro Irujo - vaga do PPB
Reginaldo Germano - vaga do
PMDB
Santos Filho
Vic Pires Franco - vaga do
PPB
Yvonilton Gonçalves

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Augusto Franco
João Almeida
João Castelo
Joâo Colaço - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto - vaga do PT
Pedro Canedo - vaga do
Bloco PSB,PC do B

Eunício Oliveira
Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
José Priante
Marçal Filho
Marinha Raupp



Jaime Fernandes
Laura Cameiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa

Jaques Wagner
Tilden Santiago

1 vaga

José Priante
Max Rosenmann

Moacir Micheletto - vaga do
PSDB

Silas Brasileiro
1 vaga

Duilio Pisaneschi

Iris Simões

José Janene
Pedro Pedrossian

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

João Colaço
Nelson Otoch
Xico Graziano

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PFL
Eduardo Paes
José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Sarney Filho
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Ricarte de Freitas

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos

PPB

PMDB
Ana Catarina
Aníbal Gomes - vaga do PTB
Glycon Terra Pinto - vaga do
PSDB
José Borba
Luiz Bittencourt
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho - vaga do PFL

PT
Arlindo Chinaglia
Fernando Gabeira
Luiz Alberto

PTB
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

Celso Russomanno
Luisinho

Wagner Salustiano

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Luiz Piauhylino
Nicias Ribeiro

Odilio Balbinotti
Ricardo Rique
Wilson Santos

Vic Pires Franco
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

João Matos
Mauro Benevides

Milton Monti
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Rita Camata
Themístocles Sampaio

Wagner Rossi· vaga do PTB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Jair Bolsonaro - vaga do Bloco
PL,PSL
Luisinho

Pedro Pedrossian - vaga do
PFL

Ricardo Fiuza
Wagner Salustiano

Edir Oliveira
Luiz Antonio Fleury

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Ben-hur Ferreira
Dr. Rosinha

Gilmar Machado
Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

PT

PTB

PPB

PSDB

Robson Tuma

Vilmar Rocha

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Inaldo Leitão
Léo Alcãntara
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes· vaga do PST
Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Igor Avelino
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Roland Lavigne

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genoino
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Augusto Farias
Edmar Moreira

Eurico Miranda

Gerson Peres

Ibrahim Abi-ackel

Murilo Domingos
Nelson Trad
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

PST
(Deputado do PMDB ocupa a (Deputado do Bloco PL,PSL
vaga) ocupa a vaga)

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 318-6922 A 318-6925
FAX: 318-2144

Inácio Arruda

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

PFL

Olimpio Pires

Ricardo Izar - vaga do PSDB
Bloco PDT,PPS

Paulo Baltazar

Almeida de Jesus

Márcio Bittar

Clóvis Queiroz
Mauro Fecury

Bloco PL,PSL
Paulo José Gouvêa - vaga do

PPB
Badu Picanço - vaga do PTB Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: João Sampaio (PDT)
1° Vice-Presidente: Rubens Furlan (PPS)
2° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
3° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
Titulares Suplentes

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

1 vaga

Djalma Paes
Gonzaga Patriota

Wanderley Martins

Bloco PL,PSL
Almeida de Jesus - vaga do

PST
Bispo Wanderval

Lincoln Portela
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B
Aldo Arantes
Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida

Alceu Collares
José Roberto Batochio
Regis Cavalcante

Bispo Rodrigues

Luciano Bivar
Oliveira Filho
Raimundo Santos - vaga do
PTB



Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Sérgio Barcellos
(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)

1 vaga

PSDB
Armando Abílio
Domiciano Cabral
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Euler Morais
Gustavo Fruet
Wilson Cignachi
Zé Indio

PT
Ary José Vanazzi
Maria do Carmo Lara
Padre Roque

PPB
Eliseu Moura

Simâo Sessim

PTB

Pedro Fernandes
Roberto Pessoa

(Licenciado)
(Deputado do PPB ocupa

a vaga)

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

B.Sá

Lúcia Vânia
Maria Abadia

José Chaves
Marcelo Teixeira

Moacir Micheletto
1 vaga

Iara Bernardi
Nilmário Miranda

Pedro Eugênio

João Leâo
Leodegar Tiscoski - vaga

do PFL
Mário Negromonte

Babá
Flávio Arns - vaga do
PPB
Orlando Fantazzini
Padre Roque

José Linhares
(Deputado do PT ocupa
a vaga)

Arnaldo Faria de Sá

Nelson Trad

Regis Cavalcante
1 vaga

Paulo José Gouvêa

Givaldo Carimbão

PT
Fernando Gabeira - vaga do PSDB

Luiz Alberto

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim - vaga do PPB

Nelson Pellegrino
PPB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PSB,PC do B

ocupa a vaga)
PTB

(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

1 vaga

2 vagas

Bloco PL,PSL
De Velasco· vaga do PTB

Valdeci Paiva

Paulo Baltazar
Socorro Gomes· vaga do PPB

PST
Eber Silva· vaga do PFL

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7071 318-7073
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo José Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

PSDB

PMDB

PFL

Carlito Merss
Jorge Bittar

Ricardo Berzoini

Arolde de Oliveira
(Licenclado)

Chico Sardelli
Francisco Garcia
Gerson Gabrielli

Luciano Castro

Affonso Camargo
Antonio Carlos Mendes

Thame
Léo Alcântara

Lidia Quinan - vaga do PTB

Marisa Serrano

Yeda Crusius

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Germano Rigotto
(Deputado do PST ocupa a

vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Edison Andrino
Jurandil Juarez

Nair Xavier Lobo

PT

PFL

PSDB

PPB

PMDB

Virgilio Guimarães
2 vagas

Adolfo Marinho

Alex Canziani

Maria Abadia
Paulo Kobayashi
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Corauci Sobrinho

Jairo Cameiro
Marcos Cintra
Paulo Octávio
Rubem Medina

Secretário(a): Marcio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TURISMO

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Redecker (PPB)
3° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
Titulares Suplentes

Remi Trinta

Neiva Moreira

Beto Albuquerque

Dr. Evilásio

Luiz Dantas
1 vaga

Ariosto Holanda
José Aníbal

Sebastião Madeira
(Deputado do PT ocupa a vaga)

1 vaga

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
(Deputado do PST ocupa a vaga)

1 vaga

Bloco PDT,PPS
Joâo Sampaio - vaga do PFL
Rubens Furlan

Bloco PL,PSL
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Djalma Paes - vaga do Bloco
PL,PSL
Inácio Arruda - vaga do PSDB
Sérgio Novais
Socorro Gomes

Edir Oliveira
Iberê Ferreira

Jaime Martins
João Ribeiro
José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Nilo Coelho

Freire Júnior
Olavo Calheiros
Rita Camata
Roland Lavigne

Elcione Barbalho
Pedro Novais

Tadeu Filippelli
1 vaga

Delfim Netto
Eni Voltolini - vaga do PSDB
Júlio Redecker
Ricardo Fiuza - vaga do Bloco

Augusto Nardes
João Pizzolatti



Emerson Kapaz
Enio Bacci
Ricardo Ferraço - vaga do Bloco
PSB,PC do B

PL,PSL

Múcio Sá

Zila Bezerra

PTB
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)
Bloco PDT,PPS

João Sampaio
Nelson Proença

ocupa a vaga)
Bloco PL,PSL

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz - vaga do Bloco
PDT,PPS
Miriam Reid
Tãnia Soares - vaga do Bloco PL,PSL

Luciano Bivar

Medeiros

1 vaga

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Benito Gama (PMDB)
1° Vice-Presidente: Maria Lúcia (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Jorge Khoury (PFL)
Titulares Suplentes

Eduardo Campos

Badu Picanço

Ronaldo Vasconcellos - vaga
do PTB

PST

Bloco PL,PSL
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Divaldo Suruagy - vaga do
PMDB

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Presidente: Esther Grossi (PT)
1° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PD
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PDT,PPS

PFL
Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

PSDB
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa
Marisa Serrano

1 vaga

PMDB
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi - vaga do PPB
Paulo Lima
1 vaga

PT
Esther Grossi
Flávio Arns
Gilmar Machado - vaga do Bloco
PL,PSL
Iara Bernardi

PPB
Dino Fernandes
Pastor Amarildo
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra
Walfrido Mares Guia

Bloco PDT,PPS
Clementino Coelho
(Deputado do Bloco PSB,PC do B

Cesar Bandeira
Costa Ferreira

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Paulo Marinho

Alberto Goldman
Lidia Quinan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de
Matos

Milton Monti
Osmar Serraglio

Zé Indio
2 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Padre Roque

Almerinda de Carvalho
Cunha Bueno

Eurico Miranda

Femando Gonçalves
Renildo Leal

Euripedes Miranda
Ivan Paixão

PFL
Chico Sardelli - vaga do PPB
Eraldo Tinoco - vaga do PPB
João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Roberto Brant
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Custódio Mattos
Márcio Fortes
Nilo Coelho
Sampaio Dória - vaga do PPB
Sebastião Madeira
Sérgio Guerra

PMDB
Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Germano Rigotto
Maria Lúcia - vaga do PFL
Max Rosenmann
Milton Monti
Pedro Novais

PT
Carlito Merss
José Pimentel
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

PPB
Fetter Junior
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
Félix Mendonça
José Mililâo

Fernando Coruja
João Eduardo Dado

André de Paula
Lavoisier Maia
Marcos Cintra

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Rodrigo Maia
1 vaga

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale
Basílio Villani

Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

2 vagas

Carlos Eduardo Cadoca
João Henrique (Licenciado)

José Lourenço
Michel Temer

3 vagas

Aloizio Mercadante
Henrique Fontana

Milton Temer
1 vaga

Delfim Netto

Francisco Domelles

Hugo Biehl

Jofran Frejat

Iberê Ferreira
Walfrido Mares Guia

Emerson Kapaz
1 vaga



Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 124
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
2° Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Titulares Suplentes

PSDB

PFL

PMDB

4 vagas

Geraldo Magela
Jaques Wagner
Paulo Delgado

André de Paula
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Gervásio Silva
Zezé Perrella

João Colaço
Osmânio Pereira

Sebastião Madeira
Veda Crusius

1 vaga

Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
1 vaga

PT

Ayrton Xerêz (Licenciado)
Chico Sardelli
Costa Ferreira - vaga do PTB
Jaime Martins
José Thomaz Nonô
Ney Lopes

Eduardo Barbosa
Feu Rosa
João Castelo
Zulaiê Cobra
1 vaga

Anibal Gomes
Jurandil Juarez
Silas Brasileiro
Teté Bezerra

PMDB

PSDB

PPB

PFL

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1°Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente: Costa Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PSDC

1 vaga

1 vaga

2 vagas

José Aleksandro
Juquinha

PST

Alexandre Santos
Dr. Heleno

João Almeida
Léo Alcântara

Sebastião Madeira

PTN

Claudio Cajado
José Carlos Coutinho

Neuton Lima - vaga do PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

Costa Ferreira
Crescêncio Pereira Jr.
Deusdeth Pantoja
Rafael Greca
1 vaga

Divaldo Suruagy

Danilo de Castro
Expedito Júnior
Manoel Salviano
2 vagas

1 vaga

Sérgio Miranda
1 vaga

Cornélio Ribeiro
Eujácio Simões

Bloco PSB,PC do B
Dr. Evilásio (Deputado do PPB ocupa a vaga)
Wanderley Martins· vaga do
PT

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Clóvis Queiroz

Edir Oliveira
1 vaga

Eujácio Simões

Sérgio Novais

2 vagas

Simão Sessim
1 vaga

Eliseu Resende
Gilberto Kassab

Lael Varella
Santos Filho

Carlos Batata - vaga do
PSDB

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Almerinda de Carvalho
Enivaldo Ribeiro

Bloco PL,PSL

Emerson Kapaz
1 vaga

Luiza Erundina

Lincoln Portela

PTB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

Antonio Feijão

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Airton Roveda (PTB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Alberto Rosado - vaga do
PMDB
Francisco Garcia
Francistônio Pinto
Gervásio Silva
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Márcio Matos - vaga do PFL
Nelson Trad

Virgílio Guimarães

João Caldas

João Coser
João Grandão

Pompeo de Mattos

Anibal Gomes
Henrique Eduardo Alves

Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PT

PTB

PPB
Dino Fernandes - vaga do PFL

Márcio Reinaldo Moreira· vaga do
Bloco PSB,PC do B

Pedro Henry
1 vaga

1 vaga

PHS
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PSDC

S.PART.

Antônio do Valle
João Magalhães
Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

João Magno
Roberto John
(Deputado do Bloco
PSB,PC do B ocupa a
vaga)

Luiz Fernando

Wigberto Tartuce

Agnaldo Muniz

Roberto Argenta

Marcos de Jesus

Max Mauro

Fernando Zuppo - vaga do

(Deputado S.PART. ocupa
a vaga)



PMDB
1 vaga

Dr. Heleno
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó

Salvador Zimbaldi

PMDB
Marcos Lima
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Márcio Fortes

Osmânio Pereira
Raimundo Gomes de

Matos
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Edinho Bez
Salatiel Carvalho

2 vagas

Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Hélio Costa
José Lourenço

Leur Lomanto

Marcelo Barbieri
Tadeu Filippelli
(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)

Edison Andrino
Igor Avelino
Maria Lúcia

Renato Vianna
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
3 vagas

PT PT
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
1 vaga

PPB
José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes - vaga do PMDB

PTB

Adão Preito
Luiz Alberto

Walter Pinheiro

Ricardo Barros
Romel Anizio

Aloizio Mercadante
Jaques Wagner - vaga do
Bloco PL,PSL
Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB

Fernando Gabeira

José Dirceu

José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim

Vilmar Rocha - vaga do PTB
PSDB

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
2° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Abelardo Lupion
A1dir Cabral

Aracely de Paula
Eraldo Tinoco - vaga do PPB

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonseca Jr.

Luciano Pizzalto
Ney Lopes

Robson Tuma

Bloco PL,PSL

Airton Cascavel

Givaldo Carimbâo

Tânia Soares

Cabo Júlio - vaga do Bloco
PL,PSL

Murilo Domíngos
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

1 vaga

Celso Russomanno
Herculano Anghinelti

Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

A1ceste Almeida

Magno Malta

(Deputado do PST ocupa a
vaga)

Airton Dipp
(Deputado do Bloco PSB,PC

do B ocupa a vaga)

PST

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz - vaga do

Bloco PDT,PPS
Alexandre Cardoso

Mário de Oliveira - vaga do PFL

Eduardo Campos
Haroldo Lima - vaga do Bloco
PL,PSL
Pedro Valadares

De Velasco
(Deputado do Bloco PSB,PC
do B ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Aldo Rebelo

Rubens Bueno

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Bloco PDT,PPS
João Herrmann Neto - vaga do
PMDB
Neiva Moreira

PTB

Cunha Bueno
Francisco Dornelles
Jair Bolsonaro - vaga do Bloco
PDT,PPS
Marcus Vicente
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

José Carlos Martinez

Sérgio Reis

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Jandira Feghali

1 vaga

Clementino Coelho
1 vaga

Antônio Jorge
(Deputado do PSDB

ocupa a vaga)

PFL
Aroldo Cedraz - vaga do PTB
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes (Licenciado)
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonô
Werner Wanderer
(Deputado do PST ocupa a
vaga)

Airton Dipp
Olimpio Pires

Bloco PDT,PPS

Airton Roveda

Renildo Leal

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa
a vaga)

Bloco PL,PSL
Alceste Almeida - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Juquinha

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra

Arthur Virgílio

Feu Rosa
Jorge Wilson
José Teles - vaga do PPB
Luiz Carlos Hauly
Viltorio Medioli - vaga do PPB
Veda Crusius

Antonio Feijâo
Antonio Kandir

Augusto Franco - vaga do
PMDB

Dr. Heleno
Itamar Serpa

Manoel Salviano
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOL~NCIAE NARCOTRÁFICO

Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PL)
1° Vice-Presidente: Magno Malta (PL)



PFL

2° Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
3° Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
Titulares

Abelardo Lupion
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado

PSDB
Fátima Pelaes
Lino Rossi
Luiz Piauhylino
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PMDB

Suplentes

Luciano Piuatto
Luis Barbosa

Paulo Octávio
Reginaldo Germano

Robson Tuma

Feu Rosa
José Teles

Luiz Ribeiro
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Vicente Caropreso

Damião Feliciano
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Laíre Rosado - vaga do
PFL
Lamartine Posella
Osmar Terra
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Raimundo Gomes de Matos
Ricarte de Freitas

Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira

PMDB
Elcione Barbalho

Euler Morais
Jonival Lucas Junior

Waldemir Moka

4 vagas

PT
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli
(Deputado do PST ocupa a vaga)

PT

Albérico Filho
Olavo Calheiros

2 vagas

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Fioravante
Henrique Fontana
Tarcisio Zimmermann

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza
Maria do Carmo Lara
Nelson Pellegrino
Roberto John

PPB
Edmar Moreira
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

PTB

Aloizio Mercadante
Marcos Rolim

Teima de Souza

Luisinho

Pedro Pedrossian

Almerinda de Carvalho
Dr. Benedito Dias
Jofran Frejat
José Linhares
Nilton Baiano - vaga do
PFL

PPB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

3 vagas

PTB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA
Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
3° Vice-Presidente: Ivan Paixão (PPS)
Titulares Suplentes

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL
Magno Malta - vaga do PPB
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

Eber Silva - vaga do Bloco
PL,PSL

Eduardo Seabra
Silas Câmara

1 vaga

Alceu Collares
Dr. Hélio

João Eduardo Dado

Agnelo Queiroz
Miriam Reid - vaga do Bloco

PL,PSL
Vanessa Grazziotin - vaga do

Bloco PL,PSL
1 vaga

PFL

PST

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B
Ezidio Pinheiro

Jandira Feghali

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Dantas
1 vaga

Ivan Paixão
Serafim Venzon
1 vaga

Remi Trinta Robério Araújo
(Deputado do PST ocupa a (Deputado do Bloco PSB,PC do B
vaga) ocupa a vaga)
1 va a (Deputado do Bloco PSB,PC do B

g ocupa a vaga)

Secretário(a): Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 155
Telefones: 318-7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: José Múcio Monteiro (PSDB)
Titulares Suplentes

Jandira Feghali

Euripedes Miranda
Regis Cavalcante

Paulo José Gouvêa

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Celcita Pinheiro
Crescêncio Pereira Jr.

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Roberto Brant - vaga do PPB
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PFL

PSDB

PST

José Roberto Batochio
Rubens Bueno

Edir Oliveira
Múcio Sá

Cabo Júlio - vaga do PMDB

Wanderley Martins

André de Paula
Cleuber Carneiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Milton Barbosa
(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa
a vaga)

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia

Armando Abílio
Jovair Arantes
Maria Abadia

Pedro Canedo

Antônio Carlos Konder Reis
Gerson Gabrielli
Luciano Castro
Rodrigo Maia

Deusdeth Pantoja
Eduardo Paes

João Ribeiro
Pauderney Avelino



PMDB

Wilson Braga

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Ricardo Ríque
(Deputado do PT ocupa a
vaga)
1 vaga

Freire Júnior
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
2 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim - vaga do PSDB
Pedro Celso - vaga do Bloco
PL,PSL
Professor Luizinho

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PSDB

Bonifácio de Andrada
Expedito Júnior

Narcio Rodrigues

2 vagas

Coriolano Sales

Edinho Bez

Laíre Rosado

Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli

PT
Carlos Santana

Fioravante
João Magno

PPB

Affonso Camargo

Basílio Villani

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Roberto Rocha
(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Albérico Filho
Gessivaldo Isaias
José Chaves
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Olavo Calheiros
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Zé Gomes da Rocha - vaga do PPB

PT

A1ex Canziani
Antonio Cambraia

(Licenciado)
Luiz Ribeiro

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Vittorio Medioli

Zulaiê Cobra
(Deputado do PTB

ocupa a vaga)

Gustavo Fruet
Hermes Parcianello

Marcelo Castro
Marcos Lima
Osmar Terra

Tadeu Filippelli

2 vagas

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Herculano Anghinetti - vaga
do PMDB
João Tota
Pedro Henry
Ricardo Barros - vaga do
PMDB
1 vaga

Fernando Gonçalves

Luiz Antonio Fleury

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Medeiros
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Vanessa Grazziotin

Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do

PFL
José Canos Elias

Nelson Marquezelli

Euripedes Miranda
Rubens Bueno

Robério Araújo
(Deputado do Bloco PSB,PC do

B ocupa a vaga)

Evandro Milhomen
Tânia Soares - vaga do Bloco

PL,PSL

Ben-hur Ferreira
Canos Santana
João Coser
Orlando Fantazzini
Teima de Souza

PPB
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Ary Kara - vaga do PFL

Duilio Pisaneschi

Márcio Matos
Romeu Queiroz

Bloco PDT,PPS
3 vagas

Bloco PL,PSL
Oscar Andrade
Philemon Rodrigues

Ary José Vanazzi
Babá

Luiz Sérgio
Nilson Mourão

Pedro Celso

Almir Sá
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Carlos Dunga
Iris Simões - vaga do

PSDB
José Militão

Silas Câmara

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Vivaldo Barbosa

Cornélio Ribeiro
Olíveira Filho

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Duilio Pisaneschi (PTB)
10 Vice-Presidente: Márcio Matos (PTB)
20 Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
30 Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÓES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO
DAS NEGOCIAÇÓES DA ALCA - ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO

DAS AMÉRICAS.
Presidente: Heráclito Fortes (PFL)
10 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Aracely de Paula

Eliseu Resende
João Ribeiro
Lael Varella
Neuton Lima
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Antõnio Carlos Konder
Reis

lédio Rosa
João Mendes
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Bloco PSB,PC do B
Beto Albuquerque - vaga do PSDB
Gonzaga Patriota
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PFL
Heráclito Fortes (Licenciado)

Pedro Valadares
1 vaga

Carlos Alberto Rosado



Bloco PSB,PC do B

José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Ronaldo Caiado

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Feu Rosa
José Múcio Monteiro
Márcio Fortes
Narcio Rodrigues
Xico Graziano

PMDB

Eliseu Resende
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Danilo de Castro
Julio Semeghini

Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Marcos Afonso
1 vaga

Simão Sessim
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Ary Kara - vaga do PPB
Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

João Coser
1 vaga

PPB
Almir Sá

João Tota

PTB
Márcio Matos

PDT
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)

Gonzaga Patriota Beto Albuquerque
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Jurandil Juarez
Renato Vianna
Silas Brasileiro

Benito Gama
Edinho Bez

Gastão Vieira
Hélio Costa

Moacir Micheletto
Pedro Novais

Lincoln Portela João Caldas
S.PART.

Fernando Zuppo - vaga do PDT

Secretário(a): Mário Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318-7058
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A
APLlCAÇAo DA LEI N° 9503, DE 1997, QUE "INSTITUI O

CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO".
Presidente: Ary Kara (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Cartas Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
Walter Pinheiro
1 vaga

PPB
Francisco Dornelles
Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra

PTB
José Militão
Roberto Jefferson

Bloco PDT,PPS
Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Bloco PL,PSL
Bispo Rodrigues
De Velasco

Bloco PSB,PC do B
Eduardo Carnpos
Inácio Arruda

PST
Divaldo Suruagy

PFL
Corauci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

PMDB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PSDB
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Márcio Fortes

PT

Arlindo Chinaglia
Fernando Gabeira

Luci Choinacki
Paulo Delgado

Eni Voltolini
Júlio Redecker

1 vaga

José Carlos Martinez
Sérgio Reis

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

A1ceste Almeida
Magno Malta

Sérgio Novais
Socorro Gomes

1 vaga

Wilson Braga
2 vagas

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

1 vaga

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7062318-7061
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇAo N° 504-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA O
ART. 149-A ACONSTITUIÇAO FEDERAL", AUTORIZANDO OS
MUNIClplOS E O DF A INSTITUIREM CONTRIBUI9Ao PARA

O CUSTEIO DO SERViÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA.
Presidente: Osmar Terra (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Fetter Junior (PPB)
Relator: Custódio Mattos (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Cartos Alberto Rosado Costa Ferreira
Claudio Cajado João Mendes
Cleuber Carneiro Lavoisier Maia
Gervásio Silva Neuton Lima
Rafael Greca Osvaldo Coelho
Werner Wanderer Pedro Irujo

PSDB
Custódio Mattos Julio Semeghini
Jovair Arantes Luiz Ribeiro
Luiz Carlos Hauly Salvador Zimbaldi
Luiz Piauhylino Sérgio Carvalho
Paulo Feijó 2 vagas
Sérgio Barros

PMDB
Anibal Gomes Edinho Bez
Marcelo Teixeira Moacir Micheletto
Osmar Terra Norberto Teixeira
Roland Lavigne 3 vagas
Salatiel Carvalho
Wagner Rossi

PT
Fernando Ferro Jorge Bittar
Henrique Fontana Luiz Sérgio
Professor Luizinho 2 vagas
1 vaga

PPB
Dilceu Sperafico 3 vagas
Fetter Junior
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Antônio Jorge Airton Roveda
Márcio Matos 1 vaga

Bloco PDT,PPS



Secretário(a): José Maria Aguiar
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8428
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAO, N° 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSiÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERloDO DE DURAÇAo" E APENSADAS
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): HELOISA PEDROSA DINIZ
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.6874
FAX: 318.2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇAo N° 20, DE 1995, QUE "ESTABELECE O
PARLAMENTARISMO".

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Robério Araújo
Bloco PL,PSL

1 vaga

Lincoln Portela

Cesar Bandeira

Francisco Coelho
João Mendes

José Carlos Fonseca Jr.
Sérgio Barcellos

2 vagas

PFL

Cezar Schinner
Gennano Rigotto

Maria Elvira
3 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Márcio Fortes

Saulo Pedrosa
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
PT

PSDB

PMDB

PHS
(Deputado do Bloco PDT,PPS ocupa a
vaga)

Antônio Carlos Konder
Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha
(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

Benito Gama
Darcisio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Leur Lomanto - vaga do
PFL
Luiz Bittencourt
Rita Camata

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

1 vaga

Badu Picanço
Remi Trinta

Gonzaga Patriota
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça
Bezerra

Sérgio Barcellos
3 vagas

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Euripedes Miranda
Rubens Furlan

PST

Bloco PL,PSL

João Hernnann Neto
José Roberto Batochio

Divaldo Suruagy

Bloco PSDB,PTB

Juquinha
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida
Tânia Soares

PMDB

Bloco PFL,PST
Antõnio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado

Gilberto Kassab

lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida
1 vaga

PV

Bloco PSB,PC do B
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Wanderval Magno Malta - vaga do PTB

Paulo José Gouvêa

1 vaga

PTB

Eduardo Jorge

Virgilio Guimarães
2 vagas

PPB
Augusto Nardes

Júlio Redecker
Wagner Salustiano

Fernando Gonçalves
(Deputado do Bloco

PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)
PDT

Cunha Bueno
Fetter Junior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi

Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Fernando Gabeira 
vaga do PV
Gilmar Machado
João Paulo
José Genoino
Milton Temer

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

2 vagas

Arlindo Chinaglia
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

6 vagas

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

Gerson Peres
José Janene
1 vaga

Airton Dipp
Pompeo de Mattos - vaga do PHS
Regis Cavalcante

PT

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis
Zé Indio
1 vaga

Bloco PDT,PPS

PPB

Geraldo Magela
Joâo Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

............._._----_._...-._-----------------------------_.._...__....



Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefones: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 53, DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V
DO ART. 163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E

O CAPUT DO ART. 52 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (SISTEMA

FINANCEIRO)
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

PPS
Ricardo Ferraço - vaga do PSDB

1 vaga

B. Sá
Inaldo Leitão

José Teles
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
(Deputado do Bloco PFL,PST

ocupa a vaga)
2 vagas

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte

Djalma Paes
Tânia Soares

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgilio Guimarães

Carlos Alberto Rosado
Claudio Cajado - vaga do Bloco

PSDB,PTB
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim

Wilson Braga

PT

PPB

PMDB

Bloco PFL,PST

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B
Haroldo Lirna
Pedro Valadares

Cleuber Carneiro

Jorge Khoury

José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa
(Licenciado)

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
1 vaga

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Augusto Farias
João Leão
1 vaga

Armando Abilio
Arnon Bezerra
Canos Batata
Canos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro

Manoel Salviano
Nelson Otoch

PFL,PST
PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefones: 318-8783
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999, QUE " ALTERA O ART. 159
PARA INSTITUIR O FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO SEMI-ARIDO E PREV~ SUAS
FONTES DE RECURSOS".

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)
Titulares Suplentes

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo

1 vaga

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

(Licenciado)
Félix Mendonça

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

Zila Bezerra

Geraldo Magela
João Coser

José Pirnentel

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho

1 vaga

PMDB

PT

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Max Rosenmann - vaga do Bloco
PSDB,PTB
Paulo Lima
Pedro Novais

Antonio Kandir

Danilo de Castro

Edir Oliveira
Manoel Salviano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Yeda Crusius
(Deputado do PMDB ocupa a
va9a)

Bloco PFL,PST

Aloizio Mercadante
Milton Temer - vaga do PV
Pedro Eugênio - vaga do Bloco
PDT,PPS
Ricardo Berzoini
1 vaga

Bloco PSDB,PTB

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Rubem Medina
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)
1 vaga

PPB

(Deputado do PT
ocupa a vaga)

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetter Junior

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

2 vagas

2 vagas

João Caldas

Bloco PDT,PPS
Clementino Coelho

1 vaga
Bloco PL,PSL

Eujácio Simões
PHS

Secretário(a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo I - Pavimento Superior s/165-B
Telefones: 318-7064
FAX: 318-2140

Bloco PDT,PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PL,PSL
Eujácio Simões
Raimundo Santos - vaga do Bloco

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Ronaldo Vasconcellos

1 vaga 1 vaga



Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999, QUE "INCLUI ARTIGO NO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CI~NCIA E TECNOLOGIA
PARA AS REGiÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE.

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Laíre Rosado (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B

1 vaga

Remi Trinta

Pompeo de Mattos

(Deputado do PPS
ocupa a vaga)

4 vagas

Hugo Biehl
Romel Anizio

1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Nilson Pinto
(Deputado do PMDB

ocupa a vaga)
2 vagas

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

2 vagas

Airton Cascavel - vaga
do PV

Hermes Parcianello
Max Rosenmann - vaga

do PSDB
Roland Lavigne - vaga

do PFL
5 vagas

Regis Cavalcante - vaga do PV

PV

(Deputado do PPS ocupa a vaga)

PPS

(Deputado do Bloco
PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Almeida de Jesus
Eber Silva - vaga do PDT

PPB

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)

Sérgio Barcellos

Vihnar Rocha
Zezé Perrella

PFL

PMDB

PSDB

PDT

Max Mauro
Romeu Queiroz - vaga do PSDB
1 vaga

Ana Catarina

Anibal Gomes

PTB

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho

Rafael Guerra

Zulaiê Cobra
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PT
Marcos Afonso
Pedro Eugênio - vaga do Bloco
PSB,PC do B
3 vagas

Igor Avelino

João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé Indio

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro

Telefones: 318-8790
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO INCISO IV DO ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO).

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

Sérgio Novais

Almeida de Jesus
Juquinha - vaga do Bloco

PSDB,PTB

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Zenaldo Coutinho
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)
2 vagas

Serafim Venzon

Jorge Bittar
Pedro Eugênio - vaga do PV

3 vagas

Cesar Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha
Yvonilton Gonçalves - vaga do

PPB
1 vaga

João Herrmann Neto

PT

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PFL

PPS

Roberto Balestra
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

1 vaga

PDT

PPB

Bloco PL,PSL

Bloco PMDB,PST,PTN

Eujácio Simões

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Inácio Arruda

Cleonãncio Fonseca
Wigberto Tartuce
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Enio Bacci

Agnaldo Muniz
Clementino Coelho - vaga
do PV

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho
Salomão Cruz - vaga do
PPB
1 vaga

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Ana Catarina
Anibal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laíre Rosado
Luiz Bittencourt
1 vaga

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano

Maria Abadia

Marisa Serrano
Rommel Feijó

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



Claudio Cajado
Francisco Coelho

Lael Varella
Pedro Fernandes

Werner Wanderer
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
1 vaga

PFL
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima

Pedro lrujo

1 vaga

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7058
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999, QUE "DISPÚE 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"

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares SuplentesBloco PSDB,PTB

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Zila Bezerra - vaga do PFL

1 vaga

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Márcio Matos· vaga do PT
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-8428
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30
PARA ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO COMPET~NCIA
AO MUNIClplO PARA DETERMINAR ATRIBUIÇÚES DE VICE-

PREFEITO".
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares Suplentes

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Bloco PMDB,PST,PTN
Cezar Schirmer

Eber Silva - vaga do PDT
5 vagas

PFL

Armando Monteiro
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

PMDB
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
4 vagas

PSDB

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

PTB

PDT

PT

PPB

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Professor Luizinho

1 vaga

André Benassi
B.Sá

Expedito Júnior - vaga do PFL
Fátima Pelaes

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Mário Negromonte - vaga do PSDB
Ricardo Barros

PPS

Bloco PSB,PC do B
José Antonio AlmeidaJandira Feghali

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
1 vaga

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Yeda Crusius

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Pedro Eugênio - vaga do
PPS
2 vagas

Fernando Coruja 1 vaga
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

João Caldas Almeida de Jesus

Secretário(a): Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-B
Telefones: 318-7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E

1 vaga

1 vaga

Agnaldo Muniz

4 vagas

Pedro Pedrossian - vaga do
PFL

Telmo Kirst
2 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Marcos Cintra - vaga do Bloco
PL,PSL

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

2 vagas
PT

PPB

(Deputado do Bloco
PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B

Paulo Braga

PPS

Avenzoar Arruda
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)
2 vagas

Pedro Henry

Simão Sessim
1 vaga

PDT
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Haroldo Lima
Sérgio Novais - vaga do PV

Bloco PL,PSL
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Vic Pires Franco

1 vaga

Aracely de Paula
Francistônio Pinto

Joaquim Francisco

Almeida de Jesus

PV
(Deputado do Bloco PSB,PC
do B ocupa a vaga)

S.PART.
Fernando Zuppo - vaga do PDT

Rubens Furlan

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho



PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇAo 137, DE 1999, QUE "ESTABELECE LIMITE

PARA REMUNERAÇAo, SUBsiDIO, PROVENTO OU PENSA0,
APLICÁVEL AOS TR!;S PODERES PÚBLICOS E AO

MINISTÉRIO PÚBLICO". (SUBTETO)
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

PMDB

PSDB

Carlos Santana
Nelson Pellegrino

2 vagas

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
Reginaldo Germano

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra

Feu Rosa

Zenaldo Coutinho

(Deputado do Bloco
PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a

vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB
Max Rosenmann - vaga do PSDB

Mendes Ribeiro Filho
5 vagas

Hélio Costa
Luiz BiUencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli
1 vaga

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Moroni Torgan - vaga do
PSDB
Wilson Braga

Lino Rossi
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco
PSB,PC do B ocupa a vaga)

Geraldo Magela
José Genoino
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

DA CONSTITUIÇAO FEDERAL", E APENSADA. (SEGURANÇA
PÚBLICA)

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi

Osvaldo Reis

2 vagas

Henrique Fontana
José Genoíno

2 vagas

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Junior
Lino Rossi

Nicias Ribeiro
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Nice Lobão
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

Yvonilton Gonçalves - vaga do
PPB

3 vagas

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jonival Lucas Junior - vaga do
PPB
Jorge Alberto
2 vagas

PPB

PT

Darci Coelho
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonõ

Luciano Castro

Paes Landim
1 vaga

Geraldo Magela
3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa

Vicente Arruda

Hugo Biehl

Ibrahim Abi-ackel

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Walfrido Mares Guia
1 vaga

PDT

Gerson Peres
Marcus Vicente - vaga do

PSDB

Romel Anizio

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Edmar Moreira
Marcus Vicente - vaga do
PSDB
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá - vaga
do PPB
Luiz Antonio Fleury

Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB

Roberto Jefferson

PDT
Euripedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Badu Picanço - vaga do PSDB

Paulo José Gouvêa

Alexandre Cardoso

1 vaga

Bloco PSB,PC do B

PPS
Dr. Evilásio

1 vaga

Eurípedes Miranda

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins - vaga do
PSDB

Cabo Júlio

1 vaga

Agnelo Queiroz

PPS

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇAo N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 168-A
Telefones: 318-8437/8418
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇAo N° 151, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAo
DO INCISO 11 DO ART. 37 E DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144

Regis Cavalcante

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-6874

1 vaga



DO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL". (REFORMA
TRIBUTARIA)

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

PMDB

PSDB

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro

Chico Sardelli
Gervásio Silva

lédio Rosa
Lavoisier Maia

6 vagas

Alex Canziani
André Benassi

Armando Abilio
Itamar Serpa

José Múcio Monteiro
1 vaga

PFL

PMDB

André de Paula
Francisco Coelho
João Mendes
Luis Barbosa
Paes Landim
Sérgio Barcellos

Laíre Rosado
Lamartine Posella
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Terra
Osvaldo Biolchi
Teté Bezerra

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Barbosa
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Ricardo Rique
Vicente Caropreso

Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-8437318-8418
FAX: 318-8418

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 179-A, DE 1999, QUE DA NOVA REDAÇÃO
AO INCISO 11, DO § 1°, DO ART. 40, COM A REDAÇAo DADA

PELA EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 20/98,
ESTABELECENDO A IDADE DE SETENTA E CINCO ANOS
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA NO SERViÇO

PÚBLICO.
Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
1° Vice-Presidente: Laíre Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Nilton Baiano (PPB)
Relator: Paes Landim (PFL)
Titulares Suplentes

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
3 vagas

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Eduardo Paes - vaga do PTB

João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Wilson Braga
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basílio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano

1 vaga

PT

Antonio Kandir
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes
Nilo Coelho
Sampaio Dória - vaga do PPB
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Eliseu Resende
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
1 vaga

PPB

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Felter Junior
João Pizzolalti
Romel Anizio
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

Virgílio Guimarães
1 vaga

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
Pedro Pedrossian - vaga do

PFL
1 vaga

PTB

PT
Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Paulo Paim

PPB
Alrnerinda de Carvalho
Jofran Frejat
Nilton Baiano

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Henrique Fontana
José Pimentel

Ricardo Berzoini
1 vaga

Dr. Benedito Dias
José Unhares

1 vaga

Femando Gonçalves
Márcio Matos

PPS

Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar

Ricardo Ferraço - vaga do
PSDB

Marcos de Jesus
Robério Araújo

2 vagas

1 vaga

Ivan Paixão
Pompeo de Maltas

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS
Alceu Collares
Regis Cavalcante

José de Abreu
PTN

Bloco PL,PSL

Agnelo Queiroz
1 vaga

Medeiros
Remi Trinta

Secretário(a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 170-A
Telefones: (Oxx61) 318-7066
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

Enio Bacci
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)

PDT

Félix Mendonça

José Militão - vaga do PSDB
Walfrido Mares Guia

Eurípedes Miranda

1 vaga

Eduardo Campos Sérgio Miranda
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos

S.PART.
Fernando Zuppo - vaga do PDT



Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais -Anexo 11 - Sala 165-b
Telefones: 3187064/3187060
FAX: 3182140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000, QUE "DÁ NOVA

CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "ALTERA O ART. 42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, PRORROGANDO, POR
DEZ ANOS, A APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MINIMOS DO TOTAL DOS RECURSOS

DESTINADOS AIRRIGAÇÃO NAS REGiÕES CENTRO-OESTE
E NORDESTE"

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PHS
(Deputado do Bloco PFL,PST
ocupa a vaga)

Marcos de Jesus

1 vaga

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

1 vaga

Regis Cavalcante

Cezar Schirrner
Laíre Rosado

4 vagas

João Paulo
3 vagas

Femando Coruja

1 vaga

Suplentes

Eujácio Simões

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampaio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

PFL
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro

Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
3 vagas

PFL

Bloco PSDB,PTB

Agnaldo Muniz

Bloco PMDB,PST,PTN

PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

José Antonio Almeida
Bloco PL,PSL

(Deputado do PFL ocupa a vaga)
PPS

Eni Voltolini
Ibrahim Abi-ackel - vaga do PHS
Luiz Fernando
Nelson Meurer

PDT

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Cameiro
Marcos Cintra - vaga do Bloco PL,PSL
Paulo Marinho
Vilmar Rocha
1 vaga

PPB

PT
Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vãnia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1° DO ART. 73 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO, N° 294, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1° DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - BATALHÃO SUEZ
Presidente: Iberê Ferreira (PTB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
30 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PPB)
Titulares Suplentes

Presidente:
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)
Titulares

1 vaga

Ben-hur Ferreira
Femando Ferro

José Pimentel

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Paes Landim

Vilmar Rocha
1 vaga

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Junior
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
1 vaga

PT

PPB

PMDB

2 vagas

Bloco PL,PSL

Regis Cavalcante
1 vaga

Eliseu Moura
João Leão - vaga do Bloco

PSDB,PTB
Márcio Reinaldo Moreira

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

Bloco PDT,PPS

Bloco PFL,PST

Bloco PSDB,PTB
Iberê Ferreira - vaga do PPB

Lino Rossi
Lúcia Vânia

Ricardo Rique
Ricarte de Freitas

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

3 vagas

Bloco PSB,PC do B

Eujácio Simôes

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Enivaldo Ribeiro

Pastor Amarildo

Roberto Balestra

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Geovan Freitas
Marcelo Castro
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra
1 vaga

Darci Coelho
Jaime Femandes
Osvaldo Coelho
Pauderney Avelino - vaga do
PHS
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
1 vaga

Avenzoar Arruda
João Grandão
1 vaga

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles

Murilo Domingos

Nilo Coelho
Paulo Mourão



Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 3182140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇAo N° 306-A, DE 2000, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO TERCEIRO AO ARTIGO 215 DA CONSTITUIÇAo

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA".

Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joel de Hollanda (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PPB)
Relator: Lidia Quinan (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PFL,PST
Arolde de Oliveira (Licenciado)

Atila Lins - vaga do Bloco PSDB,PTB
Jaime Femandes

Bonifácio de Andrada
José Carlos Martinez

(Deputado do Bloco PFL,PST ocupa a
vaga)

5 vagas

1 vaga

2 vagas

2 vagas

De Velasco

Luisinho
2 vagas

Esther Grossi
Padre Roque

1 vaga

Gastão Vieira
José Borba

Mauro Lopes
Osmar Terra

Osvaldo Reis
Waldemir Moka

Darci Coelho
lédio Rosa

Jaime Martins
Lavoisier Maia

Neuton Lima
Paulo Gouvêa

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Arlindo Chinaglia
Iara Bernardi

José Genoino

Anivaldo Vale
Atila Lira

Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda

Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Lael Varella
Lavoisier Maia

Roberto Pessoa (Licenciado)
1 vaga

PT

PPB

PMDB

PTN

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

André de Paula
Atila Lins
Chico Sardelli
Francisco Rodrigues
Nice Lobão
Robson Tuma

PT

PFL

Oliveira Filho

PSDB

1 vaga

Antônio do Valle
Freire Júnior
José Priante
Pedro Novais
Renato Vianna
Zé Indio

Eduardo Campos
Jandira Feghali

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Inaldo Leitão
Narcio Rodrigues
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

PMDB

Marcos Afonso
Milton Temer
Paulo Delgado

Dr. Antonio Cruz
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi
Themístocles Sampaio

Dino Fernandes
José Linhares
Marcus Vicente

João Sampaio
1 vaga

Nice Lobão
Paes Landim
1 vaga

Gilmar Machado
Iara Bemardi
1 vaga

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61)318-B790
FAX: (Oxx61 )318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇAo N° 347-A, DE 1996, QUE DÁ NOVA REDAÇAO
AO § 2° DO ART. 57 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL.

Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: João Leão (PPB)
Relator: Narcio Rodrigues (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cabo Júlio

Airton Cascavel

Serafim Venzon

João Tota
2 vagas

6 vagas

4 vagas

Gilberto Kassab
Neuton Lima

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

1 vaga

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PPS

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Eujácio Simões

Paulo Baltazar

Neiva Moreira
PDT

1 vaga

PSDB

PPB

PMDB

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda

Carlos Santana
Marcos Afonso
2 vagas

Almir Sá
Dino Fernandes - vaga do PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PTB
Iberê Ferreira - vaga do PPB
Murilo Domingos
Sérgio Reis - vaga do PSDB

Alexandre Santos
Lidia Quinan

Luiz Piauhylino

Márcio Fortes
Márcio Matos
Marisa Serrano
Rafael Guerra
1 vaga

Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
Rommel Feijó
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PT

Edison Andrino
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
3 vagas

Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Wemer Wanderer
Yvonilton Gonçalves - vaga do PPB
2 vagas



Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 170-A
Telefones: (Oxx61) 318-8782
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇAo N° 374, DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo
A ALlNEA "E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ARTIGO 128 DA

CONSTITUIÇAo FEDERAL".

PSDB

PFL

PMDB
Coriolano Sales - vaga do PDT

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

4 vagas

Max Mauro
1 vaga

6 vagas

Anivaldo Vale
Expedito Júnior

Nicias Ribeiro

3 vagas

Celcita Pinheiro
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
José Melo - vaga do PHS

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

1 vaga

PT

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

PFL

PSDB

PMDB

Enio Bacci

Nelson Marquezelli
1 vaga

Confúcio Moura
José Priante
Jurandil Juarez
Pedro Chaves
Pedro Novais
Renato Vianna

Átila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Luis Barbosa
Pauderney Avelino
Salomão Cruz

Antonio Feijão
Arthur Virgilio
Fátima Pelaes
Sebastião Madeira - vaga do
PHS
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zenaldo Coutinho

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida Djalma Paes

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇAo N°412-A, DE 2001, QUE "ALTERA0 ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS PARA INSTITUIR O FUNDO DE

DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL".
Presidente: Luiz Fernando (PPB)
1° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Átila Lins (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefones: 318-8428

2 vagas

EberSilva

Airton Dipp
1 vaga

José Carlos Elias
Zila Bezerra

Teima de Souza

A1ceste Almeida
Almeida de Jesus

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Marcondes Gadelha
Nice Lobão

Robson Tuma

2 vagas

Almerinda de Carvalho
Almir Sá

Herculano Anghinelti

PST

PTB

PPB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Albérico Filho
Gustavo Fruet
4 vagas

Giovanni Queiroz
Rubens Bueno

Professor Luizinho

Divaldo Suruagy

Félix Mendonça
Josué Bengtson

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

Francisco Domelles
João Leão
Márcio Reinaldo Moreira

Átila Lins
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
Luis Barbosa
Neuton Lima
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
1 vaga

Bispo Rodrigues
Juquinha

Presidente:
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PTB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares

PPB
Almerinda de Carvalho - vaga do
PFL

Augusto Farias

Gerson Peres
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

4 vagas

Ary Kara - vaga do PPB

Alexandre Santos
Léo A1cãntara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PT
4 vagas

Eurico Miranda

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do

PPB

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão
1 vaga

Gerson Peres
João Tota
Luiz Fernando

Silas Câmara
Zila Bezerra

Agnaldo Muniz
Eurípedes Miranda

Alceste Almeida
Robério Araújo

Vanessa Grazziolin

PPB

PTB

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

4 vagas

Almir Sá
Dr. Benedito Dias

1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

Airton Cascavel
Giovanni Queiroz

Oscar Andrade
Raimundo Santos

Socorro Gomes



1 vaga 1 vaga do B

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8430
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 474-A, DE 2001, QUE "APERFEiÇOA O
SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL E O FINANCIAMENTO DA

SEGURIDADE SOCIAL, ESTABELECE NORMAS DE
TRANSiÇÃO E DA OUTRAS PROVlDI:NCIAS".

Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
1° Vice-Presidente: André Benassi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
Titulares Suplentes

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Secretário(a): Heloísa Maria M. Pedrosa Diniz

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8790
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 534-A, DE 2002, QUE "ALTERA O ART.
144 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS
COMPET~NCIAS DA GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA

GUARDA NACIONAL".
Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Chico Sardelli (PFL)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Luiz Ribeiro
Paulo Feijó

Wilson Santos
2 vagas

Márcio Bittar
1 vaga

Vadão Gomes
2 vagas

Magno Malta
Remi Trinta

4 vagas

Df. Antonio Cruz
5 vagas

Francisco Garcia
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Paulo Gouvêa
Salomão Cruz
Wilson Braga

Duilio Pisaneschi
1 vaga

1 vaga

Cabo Júlio - vaga do Bloco
PSB,PC do B

PST

Inácio Arruda
(Deputado do PST ocupa a vaga)
PHS

Bloco PDT,PPS

PTB

Abelardo Lupion
Chico Sardelli
Eduardo Paes
Joaquim Francisco
Moroni Torgan
Zezé Perrella

PFL

Bloco PL,PSL

PT

PSDB

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Carlos Santana
Geraldo Magela

Custódio Mattos
Feu Rosa
Uno Rossi
Luiz Piauhylino
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PPB

Hélio Costa
João Magalhães
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
Roland Lavigne
Tadeu Filippelli

Edrnar Moreira
Gerson Peres
Jair Bolsonaro

PMDB

Airton Cascavel
Neiva Moreira

Arnaldo Faria de Sá
Edir Oliveira - vaga do PHS
Luiz Antonio Fleury

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Airton Dipp
1 vaga

1 vaga

4 vagas

Df. Evilásio
1 vaga

Iberê Ferreira
José Militão

6 vagas

Chico Sardelli
Gervásio Silva

lédio Rosa
Jaime Martins

Pedro Irujo
Rodrigo Maia

Max Rosenmann
Wilson Cignachi

4 vagas

Almeida de Jesus
Remi Trinta

Augusto Nardes
Eni Voltolini

Luis Carlos Heinze

PHS
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Armando Monteiro
Carlos Eduardo Cadoca
Coriolano Sales
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

José Pimentel
Luiz Alberto
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

PT

Adolfo Marinho
Affonso Camargo
Alberto Goldman
Alex Canziani
Alexandre Santos
André Benassi

PMDB

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Bloco PDT,PPS

Carlos Alberto Rosado
Jorge Khoury
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Paulo Marinho
Roberto Pessoa (Licenciado)

PSDB

Bloco PL,PSL

PTB

Dilceu Sperafico
Fetter Junior
Hugo Biehl

PFL

PPB

Agnaldo Muniz
João Eduardo Dado

Luciano Bivar
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz
(Deputado do PHS ocupa a vaga)

PTN
(Deputado do PST ocupa a vaga)

PST
Divaldo Suruagy - vaga do PTN

PHS
Roberto Argenta - vaga do Bloco PSB,PC



Secretário(a): Francisco Lopes
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7066
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 575-A, DE 1998, QUE "ALTERA O INCISO
IV, DO ART. 20, DA CONSTITUIÇÂO FEDERAL" (EXCLUINDO

DOS BENS DA UNIÃO OU DOS ESTADOS AS ILHAS

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-6874
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 550-A, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
ANTÔNIO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÔES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, ALTERA O PRAZO DE VIG~NCIA DA ZONA

FRANCA DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".

Presidente: Francisco Garcia (PFL)
1° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

OCEÂNICAS E COSTEIRAS QUE INTEGRAM O TERRITÓRIO
DE MUNICipIO).

Presidente: Nilo Coelho (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2° Vice-Presidente: Cartito Merss (PT)
3° Vice-Presidente: Themistocles Sampaio (PMDB)
Relator: Eni Voltolini (PPB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-7051
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DAS LETRAS "A", "B", "C" E "O" DO INCISO VI
DO § 3° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (IDADE

MINIMA PARA CARGO ELETIVO)
Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro

1 vaga

Sérgio Reis
1 vaga

Gastão Vieira
5 vagas

2 vagas

João Coser
3 vagas

José Teles
Lidia Quinan

Paulo Feijó
3 vagas

Roberto Argenta

Regis Cavalcante
1 vaga

De Velasco
Raimundo Santos

André de Paula
Francistõnio Pinto

lédio Rosa
José Carlos Coutínho

Mauro Fecury
Neuton Lima

PFL

PHS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Alexandre Santos
João Castelo
Nilo Coelho
Ricardo Rique
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Socorro Gomes
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos
Valdeci Paiva

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Carlito Merss
Fernando Gabeira
Jaques Wagner
1 vaga

PPB

Fernando Coruja
João Herrmann Neto

Bloco PL,PSL

PTB

PT

Fernando Gonçalves
1 vaga

Eni Voltolini
João Pizzolatli
Leodegar Tiscoski

PMDB
Darcisio Perondi - vaga do PHS
Edison Andrino
Gustavo Fruet
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Themistocles Sampaio

Eduardo Paes
Gervásio Silva
José Carlos Fonseca Jr.
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes
Santos Filho

Odilio Balbinolti
Pedro Canedo

Sérgio Carvalho
Sérgio Reis
Zila Bezerra

3 vagas

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

1 vaga

Robério Araújo

2 vagas

Giovanni Queiroz
1 vaga

Damião Feliciano
5 vagas

Deusdeth Pantoja
Luciano Castro

Mauro Fecury
Salomão Cruz

Sérgio Barcellos
1 vaga

Orlando Fantazzini
2 vagas

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Igor Avelino
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

PT

PHS
(Deputado do Bloco PFL,PST ocupa a
vaga)

Átila Lins
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Luis Barbosa - vaga do PHS
Paudemey Avelino
2 vagas

Marcos Afonso
Nilson Mourão
1 vaga

Bloco PFL,PST

PPB

Raimundo Santos

Bloco PSB,PC do B

PMDB

Airton Cascavel
Eurípedes Miranda

Bloco PDT,PPS

Bloco PSDB,PTB

Bloco PL,PSL

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

DI. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Antonio Feijão
Arthur Virgílio
Josué Bengtson
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Silas Câmara
Vicente Arruda
1 vaga



Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (61) 318-7058
FAX: (61) 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998 QUE "ACRESCE INCISO
AO ART. 20 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL" (INCLUI ENTRE

OS BENS DA UNIAo O PATRIMÓNIO GENÉTICO)
Presidente: Gerson Gabriellí (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Odílio Balbinotli
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Walfrido Mares Guia - vaga do
PHS
Xico Graziano

1 vaga

Valdeci Paiva

Fernando Coruja

Fernando Gabeira - vaga do
PPS

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Elcione Barbalho
Jonival Lucas Junior - vaga do

PPB
Moacir Micheletlo

5 vagas

Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Zezé Perrella

2 vagas

Augusto Nardes
(Deputado do Bloco

PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)
1 vaga

PT

1 vaga

PFL

PDT

PPB

PPS

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PHS

PFL
Átila Lins

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

(Deputado do PPB ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B
Socorro Gomes

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

Paulo José Gouvêa

Cleonâncio Fonseca

Dilceu Sperafico

Hugo Biehl

Pompeo de Matlos

Glycon Terra Pinto

Luiz Bitlencourt

Saraiva Felipe
4 vagas

Ayrton Xerêz (Licenciado)
vaga do PPS
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
2 vagas

Adão Pretlo

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefones: 318-7062/318-7061
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇAo N° 639, DE 1999, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo
AO § 5° DO ART. 14 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL" E A

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 04, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO § 5° DO ART. 14 DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL, RESTABELECENDO A

INELEGIBILIDADE PARA OS MESMOS CARGOS, NO
PERloDO SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

DOS GOVERNADORES DE ESTADO E DO DISTRITO
FEDERAL, DOS PREFEITOS E DE QUEM OS HOUVER

SUCEDIDO OU SUBSTITUIDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA AQUELA.

(INELEGIBILIDADE)
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PPB)
Titulares Suplentes

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Suplentes

Asdrubal Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga

PMDB

Bloco PFL,PST
Antônio Carlos Konder Reis

Francistônio Pinto
Mauro Fecury

Osvaldo Coelho
Paulo Gouvêa

1 vaga

Bloco PSDB,PTB

PT
3 vagas

PPB
3 vagas

Bloco PSB,PC do B
2 vagas

Bloco PDT,PPS
2 vagas

Bloco PL,PSL
Lincoln Portela

PV
1 vaga

2 vagas

1 vaga

João Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

Alceste Almeida

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Laire Rosado
Luiz Bitlencourt
Mauro Lopes
1 vaga

Jairo Cameiro
José Rocha
Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos
1 vaga

Márcio Bitlar
1 vaga

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

Titulares

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso



1 vaga

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

1 vaga
PMDB

Hermes Parcianello
Osvaldo Reis

Zé Indio
3 vagas

PSDB

Marcos Cintra - vaga do Bloco
PL,PSL
Paulo Octávio
Rodrigo Maia - vaga do Bloco
PSDB,PTB
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Yvonilton Gonçalves - vaga
do PPB

Zezé Perrella

2 vagas

Augusto Franco
Dr. Heleno
Joâo Almeida
Jovair Arantes
Vicente Arruda
1 vaga

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântara
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
1 vaga

PT
Fernando Gabeira - vaga do PV

Jorge Biliar

Professor Luizinho
2 vagas

Marcos Rolim - vaga do PV
Pedro Eugênio - vaga do

PPS
4 vagas

PT PPB

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB,PC do B

Sérgio Novais José Antonio Almeida
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 168-A
Telefones: 318-7062
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 1483, DE 1999, QUE "INSTITUI A

FATURA ELETRONICA E A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇOES DE COMÉRCIO ELETRONICO"

Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares Suplentes

PDT

PTB 1 vaga

Valdeci Paiva

6 vagas

Cleuber Carneiro
Gervásio Silva

Gilberto Kassab
Jaime Fernandes

José Carlos Aleluia
1 vaga

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Celso Russomanno
Luisinho • vaga do PDT

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

1 vaga

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Armando Abilio
Arnaldo Faria de Sá - vaga do

PPB
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Renildo Leal

2 vagas

PMDB

Bloco PFL,PST

PDT

Bloco PSB,PC do B

Darcísio Perondi

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

Cunha Bueno
Eliseu Moura

Wigberto Tartuce

Dr. Hélio

Bloco PL,PSL
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS

Emerson Kapaz

Ricardo Ferraço - vaga do Bloco
PSDB,PTB

1 vaga

Claudio Cajado
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatlo
Neuton Lima
Santos Filho
1 vaga

Carlos Mosconi

Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Bloco PSDB,PTB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE "DISPOE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS DE

SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.
Presidente: Zé Indio (PMDB)
10 Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-6874

Josué Bengtson

4 vagas

Regis Cavalcante

7 vagas

Augusto Franco
Iris Simões

Márcio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
José Carlos Fonseca Jr.

Moroni Torgan
Paulo Marinho

Dr. Benedito Dias
Pedro Pedrossian - vaga do PFL

Roberto Balestra
Vadão Gomes

PPS

PPB

Bloco PSDB,PTB

1 vaga

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
1 vaga

PFL
Arolde de Oliveira (Licenciado)
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzallo

Gerson Peres
Ibrahim Abi-ackel
Luiz Fernando

1 vaga

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

Bloco PMDB,PST,PTN
Hermes Parcianello
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Pinheiro Landim
2 vagas



Bloco PSDB,PTB

PHS
(Deputado do Bloco PDT,PPS (Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga) ocupa a vaga)

Glycon Terra Pinto
José Borba
Max Rosenmann - vaga do
Bloco PSDB,PTB
Milton Monti
Saraiva Felipe
Zé Indio

Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8431
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2186, DE 1996, QUE "DISPOE SOBRE A

SUBSTITUIÇAo PROGRESSIVA DA PRODUçAo E DA
COMERCIALlZAÇAo DE PRODUTOS QUE CONTENHAM

ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
10 Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Rubens Furlan

Marcos de Jesus

João Grandão
3 vagas

Jaime Fernandes
José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
2 vagas

Alex Canziani
Antonio Carlos Mendes Thame

Dr. Heleno
João Castelo

Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

1 vaga

Cleonâncio Fonseca

Pedro Pedrossian - vaga do PFL
(Deputado do Bloco PSDB,PTB

ocupa a vaga)

1 vaga

PDT
(Deputado do Bloco PSB,PC do

B ocupa a vaga)

PPS
Emerson Kapaz

PHS
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Aldo Arantes
Miriam Reid - vaga do PDT

Bloco PL,PSL
Juquinha - vaga do Bloco
PSDB,PTB
Ronaldo Vasconcellos - vaga
do PHS
Valdeci Paiva

Pedro Valadares

Fernando Coruja

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

PT

Paulo Kobayashi

(Deputado do Bloco PDT,PPS
ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PFL,PST

Marcus Vicente - vaga do
Bloco PSDB,PTB
Roberto Balestra
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PFL

PPB

Abelardo Lupion
Darci Coelho
Lael Varella
Moroni Torgan

Ronaldo Caiado

Salomão Cruz - vaga do PPB
Sérgio Barcellos
Yvonilton Gonçalves - vaga do
PPB
1 vaga

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini

Márcio Fortes

Bloco PSB,PC do B

Bloco PSDB,PTB

Secretário{a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefones: 318-8790
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2763, DE 2000, QUE "DISPOE

SOBRE A POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS
INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Freire Júnior
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

1 vaga

Fernando Coruja
Regis Cavalcante - vaga do

PHS
(Deputado do PT ocupa a

vaga)

Alexandre Santos
Arnaldo Faria de Sá - vaga do

PPB
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão

Rommel Feijó

Walfrido Mares Guia

1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner
Pedro Eugênio - vaga do Bloco

PDT,PPS

PT

PPB

Bloco PDT,PPS

Celso Russomanno
Mário Negromonte

(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B

Rubens Furlan - vaga do PHS

Bloco PL,PSL

Alexandre Cardoso
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

Dr. Hélio

Emerson Kapaz

Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

José Janene

Marcos Afonso
2 vagas

Airton Roveda

Fátima Pelaes

Jovair Arantes
Lidia Quinan
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themistocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Bloco PMDB,PST,PTN



ocupa a vaga)

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.8782
FAX: 318.2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 2905, DE 1997,
QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A COMERCIALlZAÇAO DE

ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS".
Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PFL,PST

Bloco PDT,PPS

2 vagas

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Nelson Trad

4 vagas

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Fernando Ferro

Iara Bernardi
Luci Choinacki

Marcos Rolim - vaga do PV
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Pedro Pedrossian - vaga do
Bloco PFL,PST

Roberto Balestra

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
1 vaga

Paulo José Gouvêa
We/inton Fagundes - vaga do

Bloco PSDB,PTB

Alceu Collares
Márcio Bitlar

Vanessa Grazziotin
1 vaga

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL

Bloco PFL,PST

Bloco PDT,PPS

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B

2 vagas

PMDB

PPB

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Eduardo Barbosa
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

PT

Ronaldo Vasconcellos

Fetter Junior
Hugo Biehl
(Deputado do Bloco
PFL,PST ocupa a vaga)

Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Igor Avelino
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro
1 vaga

Abelardo Lupion
Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
José Rocha

Luciano Pizzalto

Salomão Cruz - vaga do PPB
1 vaga

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Fernando Gabeira - vaga do
PV
João Grandão
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11 , Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7555
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 3198, DE 2000,

QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, EM
DEFESA DOS QUE SOFREM PRECONCEITO OU

DISCRIMINAÇAo EM FUNÇAO DE SUA ETNIA, RAÇA E/OU
COR, E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".

Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes
Neuton Lima

1 vaga

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

Henrique Fontana
João Magno

Nilmário Miranda
Pedro Eugênio - vaga do

Bloco PDT,PPS

Dino Femandes - vaga do
Bloco PSDB,PTB
Dr. Benedito Dias

Felter Junior
João Pizzolalti

Olimpio Pires
(Deputado do PT ocupa a

vaga)

José Carlos Elias
José Carlos Martinez

Odilio Balbinolti
Paulo Mourão
Pedro Canedo

(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

PPB

Bloco PL,PSL
Juquinha - vaga do Bloco

PSDB,PTB
Philemon Rodrigues

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B

PT

PMDB

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Saulo Pedrosa

Xico Graziano

PHS
(Deputado do Bloco PSB,PC do
B ocupa a vaga)

Alexandre Cardoso
Djalma Paes - vaga do PHS
Sérgio Novais

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Ronaldo Vasconcellos

Eliseu Moura

Eni Voltolini
Simão Sessim

Ivan Paixão

João Sampaio

Ricardo Ferraço • vaga do Bloco
PSDB,PTB

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzalto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes
Rodrigo Maia - vaga do Bloco
PSDB,PTB

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim



Bloco PL,PSL
Medeiros - vaga do PFL

Robério Araújo

PT

PPS

PDT

1 vaga

3 vagas

Or. Hélio

Angela Guadagnin
Carlito Merss

Flávio Arns - vaga do Bloco
PSDB,PTB

Geraldo Magela
Padre Roque

Celcita Pinheiro
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
(Deputado do Bloco PSDB,PTB

ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PL,PSL

ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco

PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)
1 vaga

PPB
Almerinda de Carvalho - vaga
do PFL
Celso Russomanno
José Linhares
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)

Bloco PSB,PC do B
Fernando Coruja

Lincoln Portela

Ojalma Paes

Marcos Afonso
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

1 vaga

Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan

Nice Lobão

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

2 vagas

Ben-hur Ferreira
Carlos Santana

Paulo Paim

Agnelo Queiroz
1 vaga

3 vagas

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Marcos de Jesus

Atila Lins
Cleuber Cameiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Or. Hélio
Regis Cavalcante

Bloco PL,PSL

PPB

Bloco PDT,PPS

Evandro Milhomen
Tânia Soares

PMDB

Bloco PSB,PC do B

Alceu Collares
Ivan Paixão

Almerinda de Carvalho
José Linhares
Pastor Amarildo

Lincoln Portela

Damião Feliciano
Freire Júnior
Gessivaldo Isaias
Osmar Terra
2 vagas

PT
Fernando Gabeira - vaga do PV
Flávio Arns - vaga do Bloco PSDB,PTB
Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Celcita Pinheiro
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella
2 vagas

(Deputado do PT ocupa a vaga)
Bloco PFL,PST

Secretário(a): Maria Terezinha Oonati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8783
FAX: 318-2140/2995

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI 3561, DE 1997,

QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO E DÁ
OUTRAS PROVIDl;NCIAS"

Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMOB)
Titulares Suplentes

PFL

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

Roland Lavigne - vaga do PFL
5 vagas

Eduardo Seabra
Expedito Júnior - vaga do PFL

Feu Rosa
Saulo Pedrosa

(Deputado do PT ocupa a vaga)
3 vagas

Aroldo Cedraz
Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

Alexandre Santos
Antonio Feijão
Léo Alcântara

Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PHS

PFL

PSDB

PMDB

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes (Licenciado)
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Roberto Argenta

1 vaga

Albérico Filho
Eunício Oliveira
João Henrique (Licenciado)
Leur Lomanto
Olavo Calheiros

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Luiz Piauhylino

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7056
FAX: 318-2140

PROJETO DE LEI QUE "DISPÕE SOBRE A ORDENAÇAo DA
AVIAÇAO CIVIL, CRIA A AGl;NCIA NACIONAL DE AVIAÇAo

CIVIL - ANAC, E DÁ OUTRAS PROVIDl;NCIAS".
Presidente: Alberto Goldman (PSOB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMOB)
Titu lares Suplentes

Carlos Mosconi

1 vaga
PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PSDB,PTB
Amaldo Faria de Sá - vaga do
PPB
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMDB,PST,PTN
Darcisio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themístocles Sampaio



Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8783
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALl:NCIA,
A CONCORDATA PREVENTIVA E A RECUPERAÇÃO DAS

EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS, E DA OUTRAS

PROVIDl:NCIAS".
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

Wagner Rossi
PT

Jair Meneguelli José Genoíno
Orlando Fantazzini Paulo Delgado
Ricardo Berzoini 2 vagas
Teima de Souza

PPB
Cunha Bueno Augusto Nardes
Herculano Anghinetti Ricardo Fiuza
Simão Sessim 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Fernando Gonçalves
Nelson Trad Iris Simões

Bloco PDT,PPS
Airton Dipp Airton Cascavel
João Herrmann Neto Dr. Hélio

Bloco PL,PSL
Luciano Bivar Ronaldo Vasconcellos
1 vaga 1 vaga

Bloco PSB,PC do B
Jandira Feghali Gonzaga Patriota
Pedro Valadares 1 vaga

PTN
José de Abreu 1 vaga Secretário(a): Fátima Moreira

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR AO PROJETO DE LEI N° 4828, DE 1998, QUE

"DISPÔE SOBRE A PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A
FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES, E DA OUTRAS

PROVIDl:NCIAS".
Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odilio Balbinotti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletto (PMDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

4 vagas

1 vaga

2 vagas

De Velasco

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Confúcio Moura
Edison Andrino

Freire Júnior
Marcelo Castro

2 vagas

Luiz Sérgio
3 vagas

Antônio Jorge
Jovair Arantes

Nelson Marquezelli
Nilo Coelho

Sérgio Barros
3 vagas

Costa Ferreira
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
Lael Varella

Pedro Fernandes
Reginaldo Germano

Vilmar Rocha

(Deputado do PT ocupa
a vaga)

PDT

PPB

PPS
Clementino Coelho - vaga do Bloco
PSB,PC do B
Rubens Bueno

Bloco PSB,PC do B
(Deputado do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Paulo José Gouvêa

Ibrahim Abi-ackel
Márcio Reinaldo Moreira
Ricardo Fiuza - vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PTB

Fernando Coruja

Fioravante
Jair Meneguelli
1 vaga

Ary Kara - vaga do PPB
Duilio Pisaneschi
1 vaga

Bloco PMDB,PST,PTN

PFL

PT
Adão Prelto
João Grandão
Nilson Mourão
Padre Roque

Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Odílio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga

Bloco PSDB,PTB

Igor Avelino
Moacir Michelelto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
1 vaga

PPB

Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatto
Marcondes Gadelha
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

4 vagas

Adauto Pereira
Costa Ferreira
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Zezé Perrella

(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

1 vaga

Anivaldo Vale
Expedito Júnior - vaga do

PFL
Vicente Caropreso

Yeda Crusius
3 vagas

PSDB

PT

PFL
Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Rubem Medina

(Deputado do PPB ocupa a vaga)
PMDB

João Henrique (Licenciado)
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Basílio Villani

Chico da Princesa

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Arlindo Chinaglia Pedro Eugênio - vaga do
PPS

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Felter Junior
Nelson Meurer



Luis Carlos Heinze - vaga do PHS
Roberto Balestra

PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7056

2 vagas

Alceu Collares
Clementino Coelho

Paulo José Gouvêa

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

1 vaga

2 vagas

Márcio Bittar
1 vaga

Eujácio Simões

1 vaga

Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Valdeci Paiva
PPS

1 vaga
PV

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

PHS
Roberto Argenta - vaga do PFL

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPOE SOBRE O ACESSO A RECURSOS

GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS DERIVADOS E DA OUTRAS
PROVID~NCIAS" E AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE

1998,4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APENSADOS.
Presidente: Zezé Perrelta (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

Augusto Farias
2 vagas

6 vagas

PT

PV

Ronaldo Vasconcellos
Welinton Fagundes - vaga do Bloco

PSDB,PTB

1 vaga

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio
PPB

Aldir Cabral
Chico Sardelli

Joel de Holtanda

Luis Barbosa
2 vagas

Agnelo Queiroz
1 vaga

PMDB

Rubens Bueno
1 vaga

Basilio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a

vaga)
2 vagas

Bloco PL,PSL

Bloco PFL,PST

Bloco PDT,PPS

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B

Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Eurico Miranda
Joâo Pizzolatti
1 vaga

Darcisio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Adolfo Marinho
Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara

Pedro Canedo

Sérgio Reis
1 vaga

Aldo Rebelo
1 vaga

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça
Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Luciano Bivar

1 vaga

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4874, DE 2001,

QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO".
Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): VALDIVINO T. FILHO
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B

1 vaga

Dr. Hélio

Marcos Afonso
Marcos Rolim - vaga do PV

Padre Roque
Teima de Souza

1 vaga

Nelson Meurer
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)
1 vaga

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves
José Múcio Monteiro

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
2 vagas

7 vagas

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Salomão Cruz - vaga do PPB

Sérgio Barcellos
Wilson Braga

(Deputado do PHS ocupa a
vaga)

1 vaga

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

PPB

PDT

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

PT
Fernando Gabeira - vaga do PV
João Grandão
3 vagas

Pompeo de Mattos

Dilceu Sperafico

Roberto Balestra

Romel Anizio

José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zezé Perrella
2 vagas

Socorro Gomes



Telefones: 318.7063
FAX: 318.2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 167, DE 2000, QUE "INSTITUI O NOVO
ESTATUTO DA TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POLlTICA
FUNDIÁRIA E AGRICOLA, E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Titulares Suplentes

DE LEI COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A INSTITUiÇÃO DE

REGIME DE PREVID~NCIA COMPLEMENTAR PELA UNIÃO,
PELOS ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS

MUNIClpIOS".
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB
Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
João Colaço - vaga do PMDB
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Xico Graziano
Zila Bezerra
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)

Bloco PFL,PST
Abelardo Lupion
Francisco Coelho

Jaime Fernandes

Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz - vaga do PPB
1 vaga

PMDB
Confúcio Moura
Moacir Micheletlo
Roland Lavigne
Silas Brasileiro
Zé Indio
(Deputado do Bloco PSDB,PTB ocupa a
vaga)

PT
Adão Preito
João Grandão
Padre Roque

PPB

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo
Germano

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

3 vagas

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Wilson Braga
1 vaga

Gustavo Fruet
Max Rosenmann - vaga
do PSDB
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa
(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

Dr. Rosinha
Fernando Ferro

Gilmar Machado

1 vaga

PFL
Jaime Martins

João Ribeiro
José Carlos Fonseca Jr.

Mauro Fecury
Vilmar Rocha

Yvonilton Gonçalves - vaga do PPB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco
PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)

PMDB
Albérico Filho

(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

4 vagas

PSDB
Chico da Princesa - vaga do PTB

João Colaço - vaga do PMDB
Maria Abadia

Paulo Mourão
(Deputado do PTN ocupa a vaga)

3 vagas

PT
Angela Guadagnin

Jair Meneguelli
Pedro Eugênio - vaga do Bloco

PSB,PC do B
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga
PPB

PHS
(Deputado do PPB ocupa a vaga) 1 vaga

Eujácio Simões Bispo Rodrigues
Welinton Fagundes - vaga do Bloco
PSDB,PTB

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, s/169-B
Telefones: 318-7060

Dr. Hélio

Pastor Amarildo
(Deputado do Bloco

PL,PST,PMN,PSD,PSL ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
PTB

Antônio Jorge - vaga do PFL
Márcio Matos - vaga do PT

Walfrido Mares Guia
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PDT

Enivaldo Ribeiro

Nilton Baiano

1 vaga

Alceu Collares

Max Mauro
1 vaga

Bloco PSB,PC do B
Djalma Paes (Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Marcos de Jesus Raimundo Santos - vaga do PFL

Remi Trinta
Robério Araújo. vaga do PPB

PTN
José de Abreu - vaga do PSDB

Márcio Bitlar
1 vaga

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl - vaga do PHS
Vadão Gomes
(Deputado do Bloco PFL,PST ocupa a
vaga)

Bloco PSB,PC do B

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Bloco PDT,PPS

Agnelo Queiroz
Ezidio Pinheiro

Bloco PL,PSL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR O PROJETO

-----_.__._-------------------_.



Secretário(a): Leila Machado
Local: Servo de Comissões Espec., Anexo 11, Sala 129-B
Telefones: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO DAS
REFORMAS POLlTICAS

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR
ANTEPROJETO COM VISTAS AREFORMA DO REGIMENTO

INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PTB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)
Titulares Suplentes

De Velasco

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genoíno
Virgilio Guimarães

Gastão Vieira
Laíre Rosado

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Aldir Cabral
José Rocha

Neuton Lima
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
3 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Dino Femandes - vaga do
Bloco PSDB,PTB

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Dr. Hélio
Regis Cavalcante - vaga do

PHS
Rubens Bueno

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)
1 vaga

PHS
(Deputado do Bloco PDT,PPS

ocupa a vaga)

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Bloco PFL,PST

PMDB

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

PT

Roberto Argenta

PPB

João Sampaio

Márcio Bittar

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Gerson Peres

Romel Anizio
Wagner Salustiano
1 vaga

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Coriolano Sales
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavíer Lobo
Olavo Calheiros
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco
PSDB,PTB ocupa a vaga)
1 vaga

Aracely de Paula
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Jorge Wilson· vaga do PMDB
Josué Bengtson
Marisa Serrano

Pedro Canedo

Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERClclO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUiÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N° 29, DE 1993

Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
1° Vice-Presidente:

Djalma Paes

Lincoln Porteia

Femando Coruja

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Gilmar Machado
José Genoíno

Paulo Delgado
Virgílio Guimarães

3 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Walfrido Mares Guia
1 vaga

André Benassi
Anivaldo Vale

Fernando Gonçalves
Julio Semeghini

Rafael Guerra

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

Pedro Valadares
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Bloco PSDB,PTB

Arthur Virgilio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Márcio Fortes
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT

PMDB

Bonifácio de Andrada
Custódio Maltos
Eduardo Seabra
João Almeida
João Colaço - vaga do PMDB

PDT

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

PFL

PSDB

PPB

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Herculano Anghinetti
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PTB
Amaldo Faria de Sá - vaga do PPB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes (Licenciado)
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga



COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR TODOS OS
PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA CASA,

ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO ANEXO ÚNICO DO
ATO DE CRIAÇAo, RELATIVOS A REGULAMENTAÇAo DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONFORME PREVISTO

NO ARTIGO 192, DA CONSTITUIÇAo FEDERAL.
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

Secretário(a): Tarcisio
Local: CEDI
Telefones: 318.6814 - 318.6816

Jair Bolsonaro

Luisinho

Ivan Paixão

Renildo Leal

Rita Camata
2 vagas

Cornélio Ribeiro

Lúcia Vânia
Paulo Kobayashi

Sebastião Madeira

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira

Marcondes Gadelha

Paulo Paim
Tarcisio Zimmermann

Sérgio Miranda
Wanderley Martins· vaga do PHS
PHS

(Deputado do Bloco PSB,PC do B
ocupa a vaga)

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

PT

PMDB

PTB

PFL
Eduardo Paes
Neuton Lima
1 vaga

Armando Abílio
Carlos Mosconi
Vicente Caropreso

PPB

Darcisio Perondi
Hélio Costa
Wagner Rossi

PSDB

Augusto Nardes - vaga do
PHS
Celso Russomanno
Jofran Frejat

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Arnaldo Faria de Sá

Paulo Baltazar

1 vaga

Alceu Collares

(Deputado do PPB
ocupa a vaga)

COMlssAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A APROPRIAÇAo INDÉBITA RELATIVA As

CONTRIBUiÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS
TRABALHADORES DO SETOR PRIVADO, AS ELIMINAÇÕES,
EXCLUSÕES, QUITAÇÕES E PARCELAMENTOS DE DÉBITO,

BEM COMO EMISSÕES DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE
DÉBITO REALIZADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL· INSS NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS".
Presidente: Eduardo Paes (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Armando Abílio (PSDB)
Relator: Darcisio Perondi (PMDB)
Titulares Suplentes

Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7061

Suplentes

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
Luciano Pizzatto

Paes Landim
Robson Tuma

1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN
Inaldo Leitão

1 vaga

2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

PFL
Eduardo Paes - vaga do PTB
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rodrigo Maia· vaga do PTB
Rubem Medina
1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Yeda Crusius

Enio Bacci Pompeo de Mattos
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos
Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Carla Tavares
Local: Anexo 11- Sala 151 - B
Telefones: (xxx61 )318-7067
FAX: (xxx61)318-2182

COMISsAo PARLAM ENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES,

DESVIOS DE RECURSOS E FINALIDADES, NA APLlCAÇAo
DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇAo DO
MAGISTÉRIO· FUNDEF".

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
3° Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
Relator: Vicente Caropreso (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
1 vaga

PPB
Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PTB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PDT

Djalma Paes

Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Sérgio Miranda
Cesar Bandeira
Joel de Hollanda

PFL
Deusdeth Pantoja

Salomão Cruz



PT

PSDB

PTB

PPB

Darci Coelho
Francisco Garcia
Sérgio Barcellos

Antonio Carlos Mendes
Thame

Antonio Feijão
Paulo Mourão

PSDB

PFL
Átila Lins
Francisco Rodrigues
Sarney Filho

Luiz Ribeiro

Nilson Pinto
Ricarte de Freitas

PST

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefones: (Oxx61) 318-3436
FAX: (Oxx61) 318-2182

COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO ILEGAL DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES DA FAUNA E FLORA BRASILEIRAS".
Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Sarney Filho (PFL)
Titulares Suplentes

Cabo Júlio - vaga do PFL

1 vaga

Tânia Soares

Márcio Bittar

De Velasco

Wilson Braga

2 vagas

Gastão Vieira
Osvaldo Biolchi

1 vaga

Iara Bemardi
Professor Luizinho

Walfrido Mares Guia

Átila Lira
Paulo Mourâo

Raimundo Gomes de Matos

PST

PMDB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B
Welinton Fagundes

Almerinda de Carvalho
Almir Sá

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Eduardo Seabra

Gilmar Machado
1 vaga

Miriam Reid

João Matos
Jonival Lucas Junior
Wagner Rossi

Léo Alcântara
Rafael Guerra
Vicente Caropreso

Paes Landim

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandâo
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefones: 318-8786
FAX: 318-2182

COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
'INVESTIGAR CASOS DE TORTURA E MAUS-TRATOS

PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS".
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1° Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
2° Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Helenildo Ribeiro (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

PSDB
José Carlos Coutinho

1 vaga

1 vaga

Waldemir Moka
2 vagas

1 vaga

Neiva Moreira

Babá
João Grandão

Almeida de Jesus

Celso Russomanno
João Tota

PMDB

PT

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

PHS
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

PT

PTB

PPB

PMDB

Josué Bengtson

Vanessa Grazziotin

Asdrubal Bentes
Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Fernando Gabeira
1 vaga

Rubens Bueno

Badu Picanço
Ronaldo Vasconcellos - vaga do
PHS

Carlos Santana

Augusto Nardes
Luisinho

Salatiel Carvalho

Dr. Heleno

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: (Oxx61) 318-3429
FAX: (Oxx61) 318-2182

COMISsAo EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇAo DAS DENÚNCIAS FEITAS NO ÚLTIMO DOMINGO

(21.04.02) PELA RDE GLOBO DE TELEVISAo, NO
PROGRAMA FANTÁSTICO, SOBRE AS PROPOSTAS DE

NEGOCIATAS COM O DINHEIRO PÚBLICO NO MUNIClplO DE
sAo GONÇALO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes

2 vagas

1 vaga

1 vaga

Aldir Cabral
Chico Sardelli

José Melo

Feu Rosa
Uno Rossi

Vicente Arruda

Dr. Antonio Cruz
2 vagas

Nelson Pellegrino
1 vaga

Luiz Antonio Fleury

João Herrmann Neto

Ronaldo Vasconcellos

PFL

PMDB

PT

Costa Ferreira
Reginaldo Germano
(Deputado do PST ocupa a vaga)

PSDB

Elcione Barbalho
Gustavo Fruet
Tadeu Filippelli

Almerinda de Carvalho
Almir Sá

PTB
Amaldo Faria de Sá

Bloco PDT,PPS
José Roberto Batochio

PPB

Luiz Eduardo Greenhalgh
Orlando Fantazzini

Candinho Mattos
Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra

Bloco PL,PSL
Bispo Wanderval - vaga do PTN
Magno Malta

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

PTN
(Deputado do Bloco PL,PSL ocupa a
vaga)



PPB
Luisinho

Bloco PSB,PC do B

Paulo Feijó
Simão Sessim
Vivaldo Barbosa

Wanderley Martins

Secretário(a): .

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8431
FAX: 318-2140

COMISsAo EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇAo DOS ACIDENTES OCORRIDOS NA

PLATAFORMA P-34, NA BACIA DE CAMPOS-RJ E NA
UNIDADE DE PRODUçAo DE GÁS NATURAL, EM

CANDEIRAS-BA

COMlssAo EXTERNA DESTINADA A "ACOMPANHAR A
REALlZAÇAo DAS OITO AUDI/:NCIAS PREPARATÓRIAS DA I

CONFER/:NCIA MUNDIAL DE COMBATE AO RACISMO,
XENOFOBIA E INTOLERANCIAS CORRELATAS, A

REALIZAR-SE EM AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"
Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR DA
TRANPOSIÇAo DE ÁGUAS DO RIO sAo FRANCISCO E

REVITALlZAÇAo DO SEU CURSO, BEM COMO
APRESENTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PPB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)
Titulares Suplentes
Albérico Filho
Almeida de Jesus
Antônio Jorge
Aroldo Cedraz
Augusto Franco
Avenzoar Arruda
B.Sá
Carlos Alberto Rosado
Cesar Bandeira
Ciro Nogueira
Clementino Coelho
Cleonâncio Fonseca
Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Damião Feliciano
Darci Coelho
Djalma Paes
Edmar Moreira
Eduardo Jorge
Félix Mendonça
Fernando Ferro
Fernando Gabeira
Gonzaga Patriota
Haroldo Lima
Henrique Eduardo Alves
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Inácio Arruda
João Caldas
João Leão
Joel de Hollanda
Jorge Alberto
Jorge Khoury
José Linhares
José Pimentel
José Rocha
José Thomaz Nonô
Laíre Rosado
Lavoisier Maia
Luiz Dantas
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus
Maria Abadia
Maria do Carmo Lara
Mário Negromonte
Neiva Moreira
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Osvaldo Coelho
Osvaldo Reis
Paes Landim
Paulo Braga

Suplentes
13 vagas

Alberto Goldman
João Colaço - vaga do Bloco

PMDB,PST,PTN
Narcio Rodrigues

1 vaga

Albérico Filho
Benito Gama - vaga do PFL

(Deputado do Bloco PSDB,PTB
ocupa a vaga)

João Grandão

Luiz Alberto - vaga do PV

Pastor Amarildo

Costa Ferreira
(Deputado do Bloco

PMDB,PST,PTN ocupa a vaga)
PT

PV

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PL

PFL

PDT

PPB

Bloco PSDB,PTB

Tânia Soares

José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

Bloco PMDB,PST,PTN
Damião Feliciano
Pinheiro Landim

João Almeida

Lino Rossi

Saulo Pedrosa

Fernando Gabeira - vaga
do PV
Gilmar Machado

1 vaga

Agnelo Queiroz

Reginaldo Germano
(Deputado do PL ocupa
a vaga)

Raimundo Santos - vaga
do PFL

Dr. Hélio

(Deputado do PT ocupa
a vaga)

Titulares
Alexandre Santos
Ayrton Xerêz (Licenciado)
Clóvis Queiroz
Dr. Heleno
Edinho Bez
Jandira Feghali
Luiz Alberto
Luiz Sérgio
Márcio Fortes
Paulo Baltazar

._----------------------------_....



Paulo Magalhães
Pedro Eugênio
Philemon Rodrigues
Pinheiro Landim
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Regis Cavalcante
Ricardo Rique
Robério Araújo
Roberto Pessoa (Licenciado)
Roberto Rocha
Ronaldo Vasconcellos
Saulo Pedrosa
Sérgio Guerra
Sérgio Novais
Silas Câmara
Teima de Souza
Waldir Pires
Wilson Braga
12 vagas

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comssoos Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-7060

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR A
CONSOLlDAÇAo DA LEGISLAÇAO COM VISTAS A

IDENTIFICAR E REDUZIR, SE FOR O CASO, O NÚMERO DE
LEIS EM VIGOR, EM FACE DE SUA MULTIPLICIDADE E

REPETIÇAo.
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

Fernando Gabeira - vaga do PV
Jaques Wagner

PTB
Luiz Antonio Fleury

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Rodrigues

PPS
Ricardo Ferraço

PV
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT
Pompeo de Mattos

Secretário(a): Fatima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

2 vagas

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

1 vaga

PMDB

PSDB

PT

PPB
Ibrahim Abi-ackel

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
De Velasco

Secretário(a): Marcos Figueira
Local: Ala C sala T04, Anexo 11.
Telefones: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR AS PROPOSIÇOES
EM TRAMITAÇAo NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE

DISPOEM SOBRE IMUNIDADE PARLAMENTAR E, SE FOR O
CASO, OFERECER SUGESTOES ALTERNATIVAS.

Coordenador: Ibrahim Abi-ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PPB
Ibrahim Abi-ackel

PFL
Jaime Martins

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMDB
Cezar Schirmer

PT
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