MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Biênio 2001/2002)

PRESIDENTE

AÉCIO NEVES - PSDB - MG

1~

EFRAIM MORAIS - PFL - PB

VICE·PRESIDENTE

2 2 VICE·PRESIDENTE

BARBOSA NETO - PMDB - GO

1~ SECRETÁRIO

SEVERINO CAVALCANTI - PPB - PE

2~ SECRETARIO

NILTON CAPIXABA - PTB - RO

3 2 SECRETARIO

PAULO ROCHA - PT - PA

42 SECRETARIO

CIRO NOGUEIRA - PFL - PI

1~ SUPLENTE DE SECRETÁRIO

PEDRO VALADARES - PSB - SE

2 2 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

SALATIEL CARVALHO - PMDB - PE

~ SUPLENTE DE SECRETÁRIO

ENIO BACCI- PDT- RS

~ SUPLENTE DE SECRETÁRIO

WILSON SANTOS - PMDB - MT

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 355, DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Comunitária do Catolé a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 109, de 22 de março de 2000, que autoriza
a Associação de Difusão Comunitária do Catolé a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 356, DE 2001
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à ABC Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 547, de 29 de outubro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 18 de janeiro de 1995, a permissão outorgada à ABC Rádio e Televisão LIda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N° 357, DE 2001
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Lagoa FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 51, de 2 de março de 2000, que renova por
dez anos, a partir de 8 de setembro de 1998, a permissão outorgada à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 2001 . - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 358, DE 2001
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e TV
Jaboticatubas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 226, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e TV Jaboticatubas a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 359, DE 2001
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Santa Luzia para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 200, de 31 de maio de 2000, que outorga
permissão à Fundação Santa Luzia para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Carangola, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 2001. - Senador Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Edison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO n° 360, DE 2001
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Educacional de Rádio para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Ceará-Mirim, Estado do Ric Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 28, de 10 de fevereiro de 2000, que outorga permissão à Fundação Cultural Educacional de Rádio para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro dE' 2001 . - Senador Ed ison Lobão, Presidente do Senado Federal,
Interino.
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111- Leitura do expediente
MENSAGENS

N° 988/01 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional, o ato constante da Portaria na 352, de
17-7-01, que renova a permissão outorgada à Rádio Umbú FM LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Sobradinho, Estado do Rio Grandes do Sul........
N° 989/01 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional, o ato constante da Portaria na 372, de 9-7-01,
que declara a perempção da permissão outorgada
à Rádio Brasileira de Bela Vista do Paraíso LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Bela Vista do Paraiso,
Estado do Paraná.
N° 990/01 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional, o ato constante da Portaria na 670, de
25-10-00, que autoriza o Governo do Estado do
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Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tarauacá, Estado do Acre.......................................

44356

N° 991/01 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional, o ato constante do Decreto de 6-9-01, que
"outorga concessão as entidades que menciona
para executar serviços de radiodifusão de sons e
imagens e dá outras providências""...

44356

N° 992/01 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional, permissões para executar serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, nas entidades que especifica.

44357

N° 993/01 - Do Poder Executivo, submeten·
do à apreciação dos membros do Congresso Nacional, permissões para executar serviço de radiodifusão sonora em freqÜência modulada, nas entidades que especifica.

44357

N° 994/01 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional, autorizações para executar serviços de radiodifusão comunitária, nas entidades que especifica..

44358

N° 995/01 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Naci-
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onal, autorizações para executar serviços de radiodifusão comunitária, nas entidades que especifica..
N0 996/01 _ Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional, permissões para explorar serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, nas entidades que especifica...
N° 997/01 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos membros do Congresso Nacional, permissões para explorar serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, nas entidades que especifica.
OFíCIOS
N° 447/01 - Do Senhor Senador Edison Lobão, Presidente, Interno do Senado Federal, comunicando que o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso adotou
e publicou as Medidas provisórias que especifica....
W 717/01 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, solicitando a substituição
do Deputado Candinho Mattos pelo Deputado
João Almeida na Comissão Especial destinada a
proferir parecer a PEC n° 277-AlOO
..
W 1.243/01 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando o Deputado Gerson Gabrielli
para integrar a Comissão Especial destinada a
proferir parecer a PEC nO 639/99
..
N° 1.295/01 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPST, indicando os Deputados Moreira Ferreira e José Carlos Aleluia para integrarem a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer a PEC n° 277-A/00
..
W 630/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Alberto Fraga passa a integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao PL n° 3.198/00
..
N° 631/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Alberto Fraga passa a integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
.
parecer a PEC n° 151/95
W 632/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Alberto Fraga passa a integrar a Comissão Especial destinada a examinar todas as
questões relacionadas a violência e a segurança
pública no País, que poderá, mesmo em meio ao
andamento de seus trabalhos, oferecer sugestões, indicações e elaborar proposições destinadas a minimizar este grave problema que aflige a
..
sociedade brasileira
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W 636/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Alberto Fraga passa a integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao PL n° 2.905/97.
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N° 637/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Alberto Fraga passa a integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer a PEC n° 289-AlOO.

44367

N° 639/01 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, encaminhando a re/ação dos nomes dos Deputado do referido Partido que comporão a Comissão Especial destinada
a apreciar e proferir parecer a PEC n° 598-Al98.....

44368

N° 128/01 - Do Senhor Deputado Inácio
Arruda, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB,
indicando o Deputado Agnelo Queiroz para integrar a Comissão Especial destinada a analisar a
PEC n° 115/95
.
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N° 278/01 - Do Senhor Deputado Eduardo
Campos, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, indicando os Deputados Luíza Erudina e Sérgio Novais para integrarem a Comissão
Especial destinada a analisar a PEC n° 02/99........

44368

W 153/01 - Da Senhora Deputada Elcione
Barbalho, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, comunicando a nova eleição para a Presidência e Vice-Presidência da referida Comissão
.

44368

REQUERIMENTOS
- Do Senhor Deputado Arnaldo Faria de
Sá, requerendo a revisão do despacho do PL n°
4.282/01
.

44369

- Do Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly,
requerendo a retirada de sua assinatura ao re.
curso n° 162/01

44370

COMUNICAÇÃO
- Do Senhor Deputado Airton Roveda, comunicando seu ingresso no PTB e seu desligamento do PSDB
.

44370

Proposta de Emenda à Constituição n°
417, de 2001 (Do Sr. Ronaldo Vasconcelos e Outros) - Dá nova redação ao § 2° do art. 230 da
Constituição Federal, que concede gratuidade
nos transportes coletivos urbanos para o idoso....

44371

Projeto de Lei n° 4.983, de 2001 - Dá nova
Redação ao § 1° do art. 37 da Lei n° 9.504, de 30
de setembro de 1997
.

44379

Projeto de Lei n° 5.124, de 2001 (Do Sr.Roberto Pessoa) - Denomina Hospital Dr. Carlos
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Alberto Studart Gomes o Hospital de Messejana,
localizado em Fortaleza, Estado do Ceará.
Projeto de Lei n° 5.295, de 2001 (Do Sr.Roberto Pessoa) - Denomina Complexo Industrial e
Portuário Governador Virgílio Távora, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, localizado no
Município de São Gonçalo do Amarante, Estado
do Ceará.
Projeto de Decreto Legislativo nO 1.265,
de 2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,Comunicação e Informática) - Mensagem
N° 744/01 TVR N° 992/01 Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultura e Educacional de Itajaí para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina
.
ERRATAS
PL n° 2.885/00

44385

44386

44386

PL nO 4.282/01
..
Sessão Solene de 19-09-2001
IV - Homenagem
Transcurso do 59° aniversário de criação
da Companhia Vale do Rio Doce
..

44389

PRESIDENTE (Mário Negromonte) Agradecimento aos Parlamentares e convidados
..
presentes
V - Encerramento
2 - ATA DA 1758 SESSÃO DA CÂMARA
DOS
DEPUTADOS,
DA
38
SESSÃO
51 8
LEGISLATIVA
ORDINÁRIA,
DA

LEGISLATURA, EM 19 DE SETEMBRO DE
2001
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

44389

MÁRIO NEGROMONTE (PPB - BA),
OLlMPIO PIRES (Bloco/PDT - MG), FEU ROSA
(PSDB - ES), VIRGíLIO GUIMARÃES (PT MG), RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL MG), GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE),
SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA),
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL
MG),
ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA) - Transcurso
do 59° aniversário de criação da Companhia Vale
..
do Rio Doce

44347

I - Abertura da sessão

..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convite ao
Presidente do Conselho de Administração da
Companhia Vale do Rio Doce, Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, ao Presidente da Companhia Vale do
Rio Doce, Roger Agnelli, ao Deputado Mário Negromonte, ao Chefe do Escritório de Representação do Estado de Minas Gerais na Câmara dos
Deputados, Israel Pinheiro, ao Senador Luiz Otávio, ao Representante do Conselho das Ações Federais da Presidência da República, Eliezer Batista, para composição da Mesa Diretora dos trabalhos. Transcurso do 59° aniversário de criação da
Companhia Vale do Rio Doce
..

Quinta-feira 20

44390

44390

44392

44401

111 - Leitura do expediente
Sessão Extraordinária de 19-9-2001
IV - Breves Comunicações
CORIOLANO SALES (PMDB - BA) - Conseqüências, para a humanidade, dos recentes
atentados terroristas ocorridos nos Estados Uni..
dos da América

44416

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ) - Construção das Usinas Termoelétricas de Macaé-Merchant e da do Norte Fluminense, no Estado do
Rio de Janeiro, com a injeção de 1% do investimento em programas de preservação ambiental.
Demora do Governo do Estado para apresentação
do Plano Diretor da Área de Proteção Ambiental de
Sapeatiba, em São Pedro da Aldeia, e de Massambaba, em Arraial do Cabo
..

44416

ARMANDO ABíLlO (PSDB - PB) - Filiação,
ao Partido da Social Democracia Brasileira, do Senador Ronaldo Cunha Lima, de Deputados e lideranças políticas do Estado da Paraíba
..

44417

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Atuação do Mi.
nistro José Serra, da Saúde

44418

NEUTON LIMA (Bloco/PFL - SP) - Encaminhamento de indicação ao Ministério da Fazenda
para inclusão do setor de transporte de cargas entre os beneficiários de programa da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME. Aplauso à aprovação, pela Câmara Municipal de São
Paulo, de projeto de lei relativo ao Programa de Silêncio Urbano. Reflexões sobre o desenvolvimento
econômico, industrial e tecnológico do País, com
ênfase para a importância do setor de exportações.

44419

FEU ROSA (PSDB - ES) - Descaso do Governo Federal com relação aos usuários do transporte rodoviário no País. Defesa da extensão dos
incentivos fiscais concedidos às empresas aéreas
ao setor do transporte rodoviário
..

44421

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Incoerência
entre o discurso e a prática do Governo Fernando
Henrique Cardoso em relação a aplicação prioritária de recursos orçamentários. Criação da Frente
Parlamentar em Defesa do Movimento Estudantil.
Críticas à Medida Provisória n° 2.208, de 2001, referente à quebra do monopólio da UNE na expedição de carteira estudantil. Instalação de subcomissão da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle para acompanhamento do programa de
convívio com a seca. Viagem de Parlamentares ao

4434~ Quinta-Icíra 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Mato Grosso do Sul para avaliação das rodovias
naquele Estado.

44422

LAMARTINE POSELLA (PMDB - SP) - Solidariedade ao povo norte-americano diante dos recentes atentados terroristas ocorridos naquele
país. Motivação religiosa de atos terroristas. Conveniência de superação de preconceitos, diferenças
religiosas, ideológicas e político-partidárias existentes no Brasil. Exortação à comunidade cristã para
intensificação das orações contra guerras.

44424

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Prioridade
dada pelo Governo do Estado de Rondônia à
questão ambiental.

44425

MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE) - Anúncio de apresentação de projeto de lei alterando a
legislação disciplinadora da questão das terras de
domínio da União. Solicitação ao Ministro Sarney
Filho, do Meio Ambiente, de criação da Floresta
Nacional de Sobral, da Estação Ecológica do Castanhão e do Parque Nacional de Jericoacoara. no
Estado do Ceará.....................

44432

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Assinatura,
pela Caixa Econômica Federal, de contrato de patrocínio com o Instituto de Arquitetos do Brasil para
promoção de concurso nacional de soluções para
saneamento e habitação de baixo custo (Prêmio
CAIXA/IAB - Habitat Brasil 2001 )...............

44433

MANOEL VITÓRIO (PT - MS) - Repúdio às
acusações do Deputado Darcísio Perondi contra o
Governador Olívio Dutra, do Estado do Rio Grande
do Sul. Transcurso do 223° aniversário de fundação
da cidade de Corumbá, Estado do Mato Grosso do
Sul. Importância da recuperação da BR-262. .. ........

44433

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Preocupação do orador com a paralisação dos professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso
do Sul. Solicitação ao Governo do Estado e à Secretaria de Educação de reabertura de diálogo
com a categoria.

44434

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Anúncio de
apresentação de projeto de lei sobre garantia de
complementação de aposentadoria, na forma prevista pela Lei Orgânica da Previdência Social, para
os empregados da Casa da Moeda do Brasil. Necessidade de discussão do processo de envelhecimento populacional brasileiro, suas conseqüências
e repercussões socioeconômicas............................

44435

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO) - Conveniência de punição dos responsáveis pelo desvio
de recursos públicos destinados às obras do Tribunal Regional do Trabalho da 148 Região, Estado de
Rondônia.

44436

PEDRO IRUJO (Bloco/PFL - BA) - Excelência administrativa do Prefeito José Eduardo Mendonça de Alencar, do Município de Simões Filho,
Estado da Bahia.

44436

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG) Transcurso do centenário de emancipação político-administrativa do Município de Esmeraldas,
Estado de Minas Gerais........

44436

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) Apresentação de requerimento de informações à
Presidência do Banco do Brasil sobre procedimentos relativos ao financiamento de veículos para o
transporte suplementar em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais. Transcurso do 59° aniversário de
criação da Companhia Vale do Rio Doce. MUSSA
DEMES (Bloco/PFL - PI) - Apresentação de projeto de lei sobre concessão a ex-Parlamentares do
benefício de recebimento das contribuições pagas
ao extinto Instituto de Previdência dos Congressistas, devidamente corrigidas.

44438

44427

JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA) - Louvor à
administração do Prefeito Agripino Lima, de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Excelência
do ensino proporcionado aos alunos da Universidade do Oeste Paulista...........................

44427

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO) Críticas à proposta orçamentária governamental
para 2002.

44427

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO) - Avanços obtidos pela Fundação Nacional de Saúde no
combate à malária na Amazônia Legal. Resultados
epidemiológicos positivos apresentados pelo Estado de Rondônia.

44428

PAULO PAIM (PT - RS) - Realização do 7°
Congresso Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, em Brasília, Distrito Federal....

44429

LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG) - Irregularidades nos projetos Jácomo e Santa Maria,
no Município de Poxoréo, Estado de Mato Grosso. Urgência na implementação de política agrícola no País.

44429

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB CE) - Inauguração, pelo Ministro da Saúde, José
Serra, do Centro de Reabilitação da Rede Sarah
de Hospitais do Aparelho Locomotor, em Fortaleza,
Estado do Ceará. Excelência do trabalho desenvolvido pelo DI'. Aloysio Campos da Paz Júnior e pela
equipe da Rede Sarah.

44430

REMI TRINTA (Bloco/PL - MA) - Benefícios
do crescimento da presença feminina em todos setores profissionais do País. Excelência da adminis-
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tração da Governadora Roseana Sarney, do
Estado do Maranhão. ..
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EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO) Sugestão para posicionamento da bancada do
Partido Democrático Trabalhista quanto aos diversos projetos referentes à regulamentação de profissões em apreciação na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público da Câmara dos
Deputados
.
AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Considerações sobre a proposta de privatização do sistema de abastecimento de água no Brasil.
.
JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ) Preocupação da oradora com a reação norte-americana aos recentes atentados terroristas ocorridos
nos Estados Unidos da América. Defesa de combate multilateral ao terrorismo no mundo, com a realização de discussões em fóruns internacionais.
Repúdio à ampla retaliação norte-americana contra
os atentados terroristas e ao massacre de nações..
ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS) - Ofício encaminhado ao orador pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, juntamente com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, sobre as dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares do Estado
no tocante à política de preços do leite e à liberação dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
.
JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PR) Transcurso do 40° aniversário de emancipação político-administrativa do Município de Mamborê,
Estado do Paraná. Excelência da atuação do Ministro Pratini de Moraes, da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Importância dos programas agrícolas implantados pelo Governo Federal. Solicitação
ao Ministro Pratini de Moraes de providências para
.
adição de fécula de mandioca à farinha de trigo
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB AM) - Realização de audiência pública da Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional
para discussão sobre a exploração do gás natural
oriundo da Amazônia brasileira. Ilegalidade do editai de licitação publicado pelo Governo do Estado
do Amazonas para transporte e comercialização
do gás natural de Urucu. Expectativa de decisão ju..
dicial acerca do assunto
JOÃO PIZZOLATIl (PPB - SC) - Visita do
Prefeito Carlos Alberto Piva à Capital Federal em
busca de recursos para O Município de Videira,
Estado de Santa Catarina. Crise moral da administração municipal de Blumenau. Conveniência de
acompanhamento, pelo Ministério Público, da apuração das denúncias de desvio de recursos públicos da Secretaria de Obras do Município
.

44439

44440

44441

44441

44443

44444

44445

Quinta-feira 20

44349

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Contrariedade à cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos
..

44446

CHICO SARDELLI (Bloco/PFL - SP) - Conveniência de investimentos do Governo Federal e
da iniciativa privada na recuperação e modernização das rodovias brasileiras
.

44447

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) - Solicitação ao Ministério da Integração Nacional de inclusão dos Municípios da região norte do Estado
do Espírito Santo, abrangidos pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste, entre os beneficiários
do Programa Bolsa-Renda, do Governo Federal. ....

44447

MARCOS AFONSO (PT - AC) - Implantação, pelo 5° Distrito Naval da Marinha do Brasil, no
Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande
do Sul, de programa de assistência à saúde mental. Encaminhamento de requerimentos de informação ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e da Saúde
.

44448

IVAN VALENTE (PT - SP) - Solidariedade
ao povo norte-americano e aos familiares das vítimas dos atentados terroristas ocorridos nos Estados Unidos da América. Vinculação do episódio às
insatisfações e revoltas desencadeadas pela polftica imperialista norte-americana, particularmente
com relação ao Oriente Médio
.

44449

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Necessidade
de reestudo do processo de privatização da
BR-1 01. Situação da rodovia no trecho entre o Município de Rio Bonito e a divisa Estado do Rio de
Janeiro com o Estado do Espírito Santo
.

44450

ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE) - Regozijo pela inauguração do Centro de Reabilitação
da Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, em Fortaleza, Estado do Ceará. Excelência dos
serviços da Rede Sarah Kubitschek. Aplausos ao
trabalho desenvolvido pelo Dr. Aloysio Campos da
Paz Júnior e equipe
.

44451

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR) - Condenação às multifaces do terrorismo
..

44451

MAX ROSENMANN (PSDB - PR) - Importância da superação do conflito entre israelenses e
palestinos para a eliminação de ações terroristas
no mundo
..

44453

ELIAS MURAD (PSDB - MG) - Sugestões
aos pais para prevenção de envolvimento dos filhos com o uso de drogas lícitas ou ilícitas
.

44454

LUCIANO ZICA (PT - SP) - Homenagem
póstuma ao ex-Prefeito Municipal de Campinas,
Antonio da Costa Santos, recentemente assassina-

44350 Quinta-Ieira 20
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do. Solicitação ao Ministro José Gregori, da Justiça,
de providências para elucidação do crime.

44455

JOÃO MENDES (PMDB - RJ) - Descaso
das autoridades governamentais quanto à preservação ambiental na Baía da Guanabara, Estado do
Rio de Janeiro
.

44456

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES) Congratulações à Rede Gazeta de Comunicações
pela realização, em Vitória, Estado do Espírito
Santo, de seminário relativo ao Fundo para o Desenvolvimento da Atividade Portuária
.

44457

ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA) - Agradecimento ao Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro pela indicação do orador como
membro da Comissão Parlamentar de Inquérito do
BANESPA
..

44457

PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE) Apresentação de requerimento de informações ao
Ministro Martus Tavares, do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre suspensão do pagamento
do percentual do Plano Bresser, incorporado ao
salário dos funcionários do Instituto Fundação
Oswaldo Cruz. Solidariedade aos familiares das vítimas dos atentados terroristas ocorridos nos Esta..
dos Unidos da América

44457

ARNON BEZERRA (PSDB - CE) - Necrológio do líder político José Teófilo Machado
..

44458

REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ) - Repúdio ao preconceito contra o movimento funk
..
BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP) - Denúncia de irregularidades no programa Fundo de
Amparo ao Trabalhador. Descaso do Ministério do
Trabalho e Emprego na apuração das denúncias.
Pedido de apoio para instalação de Comissão,
Parlamantar de Inquérito destinada à apuração
de denúncias de irregularidades no Fundo de
..
Amparo ao Trabalhador,

44458

44460

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Defesa de convocação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para discussão sobre
os recentes atentados terroristas aos Estados
..
Unidos da América

44461

CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PI) - Precariedade dos seviços prestados pelas agências
do Banco do Brasil nos pequenos Municípios brasileiros, Urgente contratação de novos funcionários e
ampliação da estrutura da instituição Manifestação
do Prefeito José Maria Monção, do Minucípio de
Cocal, Estado do Piauí, a respeito do tema
.

44461

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Apoio à
greve e às reivindicações dos servidores públicos federais, especialmente os da Universidade
..
federal do acre

44463
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ANA CORSO (PT - RS) - Homenagem
póstuma ao ex-educador Paulo freire ao ensejo
do trancurso do trancurso do aniversário nataliício - 19 de setembro. Comparecimento do Ministro Matus Tavares, do Planejamento, Orçamento
e Gestão, à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto para negociação de reajustde salarial
dos sevidores das universidades. ...... ....... ......... ....

44463

PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA) Realização, no Rio de Janeiro, de feira promovida pela associação Brasileira de supermecados.
Apresentação de projeto de lei sobre alteração
da Lei da Organização da assistência social, em
relação a benefício concedido a membro da família de deficiente. Protesto em nome das famílias
de brasileiros falecidos nos atentados terroristas
nos Estados Unidos da América
.

44464

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Considerações sobre a política adequada para o Brasil com
relação aos desdobramentos das ações terroristas ocorridas nos Estados Unidos da América ......

44464

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) - Solidariedade ao povo norte-americano em face dos recentes atentados terroristas ocorridos nos estados Unidos da América. Inconveniêcia de retaliações militares contra Estados protetores de
agentes do terror
.

44465

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Sugestão à Presidência da Casa de inclusão
na pauta de votações de projetos de interesse
dos portadores de deficiência física,
.

44466

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado D'r. Hélio
..

44466

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela ordem.)
Pedido de empenho para votação de relatório da
Comissão Especial destinada ao exame de pro.
posta sobre a segurnça pública no País

44466

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Definição
da agenda de vbotação de profetos relativos à
segurança pública
"'"
" .. "" ,,
.

44467

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Importância da reunião anunciada
pelo Presidente da Casa para definição da pauta
de votaçãoes, Onveniência de participação da
Deputada Zulaiê Cobra em reunião para debate
de proposições pertinentes à segurança pública.
Elogio ao Presidente aécio Neves pela condução
dos trabalhos da Câmara dos Deputados
.

44467

PRESIDENTE (Aécio Neves) - agradecimento ao Deputado Inocêncio Oliveira pelas palavras elogiosas. Participação da Deputads Zulaiê Cobra em reunião para debate da votação de
proposta relativa à segurança pública. ""
..

44468
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ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela ordem.)
- Agradecimento ao Deputado Inocêncio Oliveira
pelo conbite para participação em reunião dde
Líderes.......

44468

JOÃO TOTA (PPB - AC) - Visita do orador
às unidades em implanção do Projeto sestema
de Vigilância da amazônia nos Estados do Pará,
do amazonas e de Rondônia. Importância do
Projeto SIVAM para o PaIs
..

44468

RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ) - lições para a humanidade extrídas dos recentes
atentados terroristas ocorridos nos Estados Uni..
dos da América

44469

NELSON MAROUEZELLI (PTB - SP) Lançamento do livro "Os Pioneiros - Resgate
das Tradições - A História de Riolândia", de autoria de José alberto Bueno de Matos e da Prota.
Rita de Cássia soares Azevedo, de Riolândia,
Estado de São Paulo. Trancurso da Semana Nacional do Excepcional. Apio à reivindicação da
federação Nacional dasAssociaões de País e
Amigos de Excepcionais quanto à destinação de
1% dos recursos orçamentários destinados à
educação para atendimento às pessoas portadoras de necessidades educativas especiais............
ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL - CE) Carta aberta divulgada pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores nas Universidades Brasileiras sobre reivindicações dos servidores das
universidadespúblicas federais.
RODRIGO MAIA (Bloco/PFL - RJ) - Alerta
sobre possível estremecimento nas relações econômicas em escala mundial em consequência
dos atentados terroristas ocorridos no Estados
Unidos da América.
JAOUES WAGNER (PT - BA) - solicitação ao Governo do Estado da Bahia de normaçozação do repasse de recursos destinados
ao atendimento de alta complexidade no Hospital de Base e na santa Casa de Misericódia
de Itabuna.

44470

44471

44472

Quinta-tt.lim 20

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) - Hestórico da criação do Centro Universitário Filadélfia,
no Município de Londrina, Estado do Paraná. .... ....

44477

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL RJ) - apoio à disposição do Presidente Fernando
Henrique Cardoso quanto ao veto do projeto de
lei do novo Código Florestal.
..

44478

EUNíCIO OLlVERRA (PMEDB - CE) ameaça de execução judicial de pequenos e médios produtores rurais do Estado do Ceará prijudicadso pela seca na região. Defesa de renegiciação fdas dívidas agrícolas pelo Banco do Nordeste do Brasil.
..

44478

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Constatação, pelo Ministério da Saúde, de irregularidades
na aplicação de recursos destinados ao combate
à dengue no Município de Santos, Estado de
São Paulo. Encaminhamento de cópia do relatório do Mnistério à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle ao Ministério Público Federal
e ao Tribunal de Contas da União.

44480

ARY KARA (PPB - SP) - Manifestação de
'pesar pela morte em ação do policial rodoriário
Sérgio Luiz Moreira Lobato, o soldado Lobato, de
Taubaté, Estado de São Paulo, transcurso do
109° aniversário do Distrito de São Francisco Xavier no Município de São José dos Campos,
Estado de são Paulo..............................................

44481

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Natureza
revolucionária do método de alfabetização para
adulyos do Prof. Paulo Freire. Realização de sessão solene da Casa e, homenagem póstuma ao
educador pernambucano - 25 de setembro..........

44482

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) - Retenção, pelo Governo Federal, dos recursos destinados ao pagamento de indenização aos produtores ruraisparanaenses vitinados pela ocorrência
de geadas no ano de 2000. Protesto contra abusiva edição de descretos pelo Poder Executivo.........

44483

CANDINHO MATIOS (PSDB - RJ) - Manifestação de pesar pelo falecimento de Nelson
Heleno Barbosa, vítima de acidente na Indústria
de Material Bélico do Brasil- IMBEL.

44474

PAULO ROCHA (PT - PA) - Realização do
1° Encontro Nacional sobre Assuntos de Aposentadoria dos Servidores Públicos Federais, Estafuais e Municipais, em Brasília, Distrito Federa!.......

44475

GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL - BA) Retomada pelo povo brasileiro da esperança
num futuro melhor para o País. Educação como
fator prioritário no desenvlvimento.......
V - Ordem do Dia
NELO ROOOLFO (PMOB - SP. Pela ordem.) - Palestra proferida pelo Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Desembargador àlvaro Lazzarini, sobre os impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal no Poder Judiciário.

44475

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Continuação
da votação, em turno único do Projeto de Lei complementar n° 9-C, de 1999, que dipõe sobre as
normas gerais para a instituição de regime de pre-

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP) - Artigo"O pais vergonha de seus deficientes", do jornalista Gilberto Di Pierro, publicado no Jornal do Brasil............................................................................

44473

44351

44484

44493

44352 Quinta-feira 20
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vidência complementar pela União, pelos Estados,
pelo Destrito Federal e pelos Municípios.......

44494

PRESIDENTE (aécio Neves) - Suspensão
da sessão por cinco minutos para estabelecimento de acordo entre os Líderes.

44494

PRESIDENTE ( aécio Neves) - Reabertura
da sessão da pauta.

44494
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ROSINHA (PT - PR). EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PElo FERNANDO GONÇALVES (PTB
- RJ), FERNANDO CORUJA(Bloco/PDT - SC).
ODELMO LEÃO (PPB - MG), mENDES
RIBEIRO FILHO (PMDB - RS), ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP).

44498

Usaram da palavra pela orem os ser. Deputados ROBSON TUMA (Bloco/PFL - SP);
ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ).........

44500

44501

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n° 4.983, de 201,
que dá nova redação ao § 1° do art. 37 da Lei n°
9.504, de 1997
,.. ,

44494

Usou da palavra para orientação da respctiva bancada o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA (PSDB - SP).

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nO 4.983, de 2001.

44495

Usou da palavra pela ordem o sr. Deputado
JOÃO EDUARDO DADO (PMDB - SP).

44502

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS).

44495

MÁRIO DE OLIVEIRA (PMDB - MG. Pela
ordem.) - Crise no ensino superior brasileiro. Solidariedade aos professores universitários em
suas justas reivindicações...

44502

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerramento da discussão.

44495

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do projeto e da redação final. Encaminhamento da matéria ao Senado Federal. ........

44495

WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem).
- Considerações sobre o tempo destinado às
sessões deliberativas da Câmara dos Deputados
Reclamação contra a ecigüidade do tempo destinado à discussão e votação de matéria de alta
relevância nacional. Sugestões para maior eficiência dos trabalhos legislativos da Casa.

44503

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. Pela
orddem.) - Constrangimento sofrido pelo Ministro
Celso Lafer, das Relações Exteriores, ao passar
por revista pessoal e detector de metais, em vista
á Embaixada dos Estados Unidos da América,
em companhia do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, para assinatura em livro de condolências pelas tragédias causadas por terroristas em
solo norte-americano. Repúdio à postura de vassalagem de brasileiros diante de norte-americanos. Conveniência de apurado exame, pelo Itamaraty, da posição brasileira a ser tomada em facae das disposições constantes no Tratado Interameicano de Assistência Recíproca, sobre participaçãpo de países americanos em confrontos
militares
:..

44504

GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Pela odrdem.) - Considerações sobre dificuldades na tramitação de proposições de elevado interesse nacional. Referência à delonga na votação de porjeto de deceto legislativo acerca de realização de plebiscito sobre criação do Estado de
Carajás
,....................

44505

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCd08 - CE.
Pela ordem.) - inauguração do Hospital Sarah
Kubistchek, em fortaleza, Estado do Ceará. .........

44505

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar n° 9-C, de 1999, que dispõe sobre as normas geraispara a instituição de regime
de prvidência complementar pela União, pelos
Estados pelo Distrito Fedral e pelos Minicípios, ....

44496

PRESIDENTE (Aécio Neves - Requerimento de destaque nOs para votação em separado do
inciso I do art. 4° do substitutivo final apresentado
ao Projeto de Lei Complementar n° 9, de 1999. .....

44496

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDTR - SC.
Pela ordem.) - Desistência do uso da palavra
para encaminhamento da votação.......

44496

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
dispositivo destacado. ..

44496

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela oedem.) - Solocitação à PresidÊNCIA de
concocação de reunião de líderes para tomada
de decisão sobre a falta de quorum nas votações da casa. declaração de obstrução da votação pelo Partido da Frente Liberal...

44496

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Inocêncio Oliveira....

44497

L1NCOLN PORTELA (810co/PSL - MG.
Pela ordem.) - Protesto contra obstrução da votação pelo Tarido da Frente Liberal. Orientção de
voto à bancada.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os ser. Deputados DR.

44497

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem. )
- Sugestões para ordenamento da pauta de votação da Câmara dos Deputados e definição de
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calendário para atendimento aos Parlamentares
pelos Ministérios.

44505

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Adiamento
da votação por falta de quorum
..

44506

Apresentação de proposições: PEDRO
FERNANDES,
LUCIANO
ZICA,
EUNíCIO
OLIVEIRA, DE VELASCO, NEUTON LIMA,
EDINHO BEZ, SIMÃO SESSIM, CLEMENTINO
COELHO, MUSSA DEMES, Luís BARBOSA,
JOSÉ MILlTÃO, HAROLDO BEZERRA, PAULO
GOUVÊA, ANTÔNIO FEIJÃO, ENI VOLTOLlNI,
MARCOS AFONSO,
CONFÚCIO MOURA,
PIMENTEL GOMES, CARLlTO MERSS, PEDRO
PEDROSSIAN,
ROMEl
ANíZIO,
CELCITA
PINHEIRO, ROBERTO PESSOA, HENRIQUE
FONTANA, RUBENS BUENO, JOSÉ DIRCEU,
MARCELO
TEIXEIRA,
JOSÉ
CARLOS
COUTINHO, ALDO ARANTES E LíDERES, JOSÉ
CARLOS COUTINHO, VANESSA GRAZZIOTIN,
MARÇAL FILHO, WALTER PINHEIRO, AIRTON
DIPP, OLIVEIRA FILHO,
HÉLIO COSTA,
ROBERTO PESSOA, ALMEIDA DE JESUS,
WILSON SANTOS E OUTROS, CARLlTO
MERSS, ALOíZIO MERCADANTE, DA. HÉLIO,
YEDA CRUSIUS
..
LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
- Solicitação de apoio da Presidência da Casa,
dos Parlamentares e da Liderança do Partido dos
Trabalhadores para concessão de audiência do
Presidente da República e do Ministro da Fazenda com representantes de trabalhadores rurais
para exame da crise no campo em decorrência
do endividamento dos micro, pequenos e médios
produtores rurais. Encaminhamento à Mesa de
documento sobre a situação dos agricultores no
..
País
ELIAS MURAD (PSDB - MG - Pela ordem) - Convite aos Parlamentares para o lançamento do livro "Perfil Parlamentar de Tancredo
Neves", no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados
.
OLIVEIRA FILHO (PL - RR - Pela ordem)
- Comunicação à Casa sobre encaminhamento
de projeto de lei sobre obrigação das empresas
de transporte coletivo de equiparem os coletivos
com serviço de som, para anúncio de voz de
pontos de parada
.

44513

44516

44518

44518

JOÃO PAULO (PT - SP - Pela ordem) Eleição, pelo Partido dos Trabalhadores, de novo
corpo de dirigentes partidários
.

44518

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AGNELO QUEIROZ
..
(Bloco/PCdoB - DF)

44519

Quinta-feira 20

44353

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ Pela ordem) - Protesto, em nome da Frente Parlamentar Nacionalista em Defesa do Brasil, pelo
caráter humilhante da visita do Presidente Fernando Henrique Cardoso à sede da embaixada
norte-americana para assinatura de livro de condolências pelos atentados terroristas ocorridos
nos Estados Unidos. Relato dos constrangimentos sofridos pelo Presidente da República e pelo
Ministro Celso Lafer, das Relações Exteriores,
durante a visita
.

44519

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado COSTA FERREIRA (Blo..
co/PFL - MA)

44519

MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE - Pela
ordem) - Registro de voto. Manifestação de pesar pelo falecimento do político cearense Juraci
Teixeira
..

44519

Usou da palavra pela ordem, para regis1ro de
voto, o Sr. Deputado MILTON MONTI (PMDB - SP).

44520

HÉLIO COSTA (PMDB - MG - Pela ordem) - Encaminhamento de indicação ao Presidente da República sugerindo a adoção de medidas para o exercício da assessoria de imprensa,
nas representações diplomáticas brasileiras, por
profissionais de notável saber e reconhecidos naciona Imente
.

44520

EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE Pela ordem) - Greve das universidades federais
do País. Apelo às lideranças governistas em favor da abertura de negociações entre o Governo
Federal e os representantes dos servidores
.

44521

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Visita de
comissão de Parlamentares ao Ministro Martus
Tavares, do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em busca da abertura de negociações sobre a
greve das universidades federais
.

44521

GERALDO MAGELA (PT - DF - Pela ordem) - Encaminhamento de ofício à Presidência
da Casa solicitando providências acerca da distribuição de nota apócrifa ofensiva ao orador, durante a realização de audiência pública da Comissão de Fiscalização e Controle para pronunciamento do Sr. Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP
..

44521

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Resposta
à solicitação do Deputado Geraldo Magela
.

44521

FERNANDO FERRO (PT - PE - Pela ordem) - Críticas à redução, na proposta orçamentária governamental para 2002, dos recursos
destinados à política agrícola e ao programa de
reforma agrária. Nota técnica elaborada pela
Assessoria do Partido dos Trabalhadores intitulada "A Reforma Agrária e a Agricultura na Propos-
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ta Orçamentária da União para 2002 e a Execução das Dotações Programadas para 2001"
.

44521

LUIZ ALBERTO (PT - BA - Pela ordem) Considerações acerca da instalação, pela Casa,
da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n°
57-A, de 1999, referente à instituição do Fundo
Nacional de Desenvolvimento do Semi-Árido ........

44531

IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE - Pela ordem) - Ameaça de paralisação dos cursos de
Medicina, Enfermagem e Odontologia do Hospital Universitário de Sergipe
..

44532

CLOVIS ILGENFRITZ (PT - RS - Pela ordem) - Registro de voto. Dificuldades enfrentadas pelos produtores de leite do Estado do Rio
Grande do Sul. Solicitação ao Ministro Pratini de
Moraes, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de providências sobre o assunto
..

44532

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO
RODRIGUES (Bloco/PFL - RR), GIVALDO
CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL), WALFRIDO
MARES GUIA (PTB - MG)
..

44533

RODRIGO MAIA (Bloco/PFL - RJ - Pela
ordem) - Louvor ao trabalho de integração social
desenvolvido pelo Ministro Carlos Melles, do
..
Esporte e Turismo

44533

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTÔNIO CARLOS
.
KONDER REIS (Bloco/PFL -SC)
RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR - Pela
ordem) - Necessidade de abertura, pelo Governo Federal, de negociações com os representantes dos servidores públicos federais em greve......
JOÃO MAGNO (PT - MG - Pela ordem) Oportunidade do lançamento da "Página da Paz"
pelo jornal O Tempo, do Estado de Minas Gerais.
TELMA DE SOUZA (PT - SP - Pela ordem)
- Constatação, pelo Ministério da Saúde, de irregularidades na aplicação de recursos destinados
ao combate à dengue no Municfpio de Santos,
Estado de São Paulo. Encaminhamento de cópia
do relatório do Ministério à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ao Ministério Público
..
Federal e ao Tribunal de Contas da União
ORLANDO DESCONSI (PT - RS - Pela ordem) - Assinatura, pelo Governador Olívio Dutra,
do Estado do Rio Grande do Sul, do Decreto de
Apoio Emergencial à Suinocultura. Solidariedade
à luta dos servidores públicos. Necessidade de
definição da interpretação da Emenda Constitucional n° 29 sobre destinação de recursos à saúde.
Apoio às reivindicações de produtores de leite.......

44533

44534

44534

44535

44535
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SÉRGIO BARROS (PSDB - AC - Pela ordem) - Registro de voto. Apoio à reintegração de
servidores da Fundação Nacional de Saúde .........

44535

WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG Pela ordem) - Perspectiva de abertura de negociação entre o Governo Federal e o comando de
greve das universidades federais
.

44537

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP - Pela ordem)
- Elogio ao Deputado Walfrido Mares Guia pela
atuação na Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Solidariedade aos funcionários e docentes das universidades públicas
em greve. Encaminhamento de indicações ao Ministro da Justiça, José Gregori, e ao Presidente
da República para enquadramento de servidores
efetivos de apoio do Departamento de Polícia
Rodoviária Federal na carreira de policial rodoviário federal.
'
..

44538

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ Pela ordem) - Posicionamento contrário à proposta de privatização da Rodovia Regis Bittencourt
..

44538

WILSON SANTOS (PMDB - MT - Pela ordem) - Apresentação de proposta de emenda à
Constituição sobre fixação de datas e horários
para realização de exames vestibulares e concur..
sos públicos

44538

WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP - Pela
ordem) - Formação de cartel pela Fiat do Brasil
S. A. Recolhimento de assinaturas para criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
à investigação do fato
..

44539

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC Pela ordem) - Necessidade de solução para a
greve dos servidores do Instituto Nacional do Se..
guro Social no Estado de Santa Catarina

44539

JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC - Pela ordem) - Solidariedade ao Deputado Serafim Venzon pelo pronunciamento sobre as reivindicações
dos servidores do Instituto Nacional do Seguro
Social de Santa Catarina. Transcurso do 30° aniversário de fundação do Jornal de Santa Catarina e do Grupo RBS
..

44539

YEDA CRUSIUS (PSDB - RS - Pela ordem) - Apresentação à Presidência da Casa de
recurso contra a rejeição, pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para
investigação de irregularidades no Banco do
Estado de São Paulo SA - BANESPA, de questão de ordem da oradora sobre exigência de votação nominal de requerimento extrapauta
.

44540

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ - Pela
ordem) - Ocorrência de ações terroristas no
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mundo em face das facilidades universais ao capital incógnito
..
VI - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE

44540

a) Apostila: Celene Cunha Sousa, Júlio
Augusto Silveira de Souza, Ozires Bulhões de
Amorim
.

44569

b) Exclusão de Proventos: Waldir de Oliveira Sanchez
..

44571

44572

d) Exoneração: Gércio Furtado de Aquino.

44573

e) Nomeação: Raimunda Santos de Oliveira.

44581

f) CPI destinada a "Investigar as Relações
do Banco Central do Brasil e o Sistema Financeiro Privado" (PROER), • 28 Reunião, em 19-9-01 ...

44589

g) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n° 57-A/99 (Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Semi-Árido), * 48 Reunião,
em 19-9-01
.

44596

44573

5 - PARECERES - Propostas de Emenda

COMISSÕES
4 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Economia, Indústria e Comércio, 29" Reunião (Ordinária), em 19-9-01 ........

44574

b) Comissão de Finanças e Tributação, 25"
Reunião (Ordinária) e 26" Reunião (Extraordinária), em 19-9-01
..

44575

c) Comissão de Minas e Energia, 14" Reunião (Ordinária), em 19-9-01
.

44578

8

e) CPI destinada a "Investigar várias Irregularidades praticadas durante a Vigência do

44355

• Atas Com Notas Taquigráficas

c) Alteração de Aposentadoria: Paulo
José Maestrali, Pedro de Alcântara Campos,
Waldir de Oliveira Sanchez
..

d) Comissão de Legislação Participativa, 7
Reunião (Ordinária), em 19-9-01
.
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Regime de Administração Especial Temporária
(RAET) do BANESPA, * 4 8 Reunião, em 19-9-01.

44580

à Constituição n.f.l222-B/00, 277-B/00, 407-A/01;
Projetos de Lei, nOs 2.920-A/97, 2.950-B/97,
3.047-C/97,
3.104-A/97,
3.463-A/97,
4.632-A/98,
1.196-A/99,
1.817-A/99,
2.059-A/99,
2.462-A/00,
2.650-A/OO,
2.827-B/00,
3.285-A/OO,
3.349-B/00,
3.633-A/00,
3.636-A/OO,
3717-A/00,
3.726-A/00,
3. 877-A/OO,
3.963-A/OO,
4.152-A/01,
4.232-A/01,
4.407-A/01,
4.435-A/01, 4.451-A/01, 4.580-A/01 e 4.717A/01
..

44603

6 - DESIGNAÇÃO
a) Comissão de Agricultura e Política Rural, em 19-9-01
..

44803

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES
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Ata da 174a Sessão, Solene, Matutina
em 19 de setembro de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente Mário Negromonte,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno
I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 17 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA
O Sr. Mário Negromonte, servindo como 2E
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O Sr. Presidente (Aécio Neves) - Passa-se à leitura do expediente.
O Sr. Ronaldo Vasconcellos, servindo como
1~ Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:
MENSAGEM N° 988
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n° 352, de 17 de julho de 2000, que renova a
permissão outorgada à Rádio Umbu FM Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 17 de setembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 989
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 2° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n° 372, de 9 de julho de 2001, que declara a

perempção da permissão outorgada à Rádio Brasileira de Bela Vista do Paraíso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda media, na cidade
de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MEN$AGEM N° 990
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n0670, de 25 de outubro de 2000, que autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour,
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Tarauacá, Estado do Acre.
Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 991
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 6 de setembro de 2001, que "Outorga concessão às entidades que menciona, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, e dá outras providências". As entidades mencionadas são as seguintes:
1 - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí - MG;
2 - Fundação de Apoio Ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de lavras - MG;
3 - Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá - MG;
4 - Fundação Cristiano Varella, na cidade de
Muriaé- MG,
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5 - Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de Umuarama - PR;
6 - Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Ivaiporã- PR;
7 - Fundação União de Comunicação na cidade
de São João da Boa Vista - SP; e
8 - Fundação de Assistência e Educação FAESA, na cidade de Colatina - ES.
Brasflia, 17 de setembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 992

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senho" ~lIli
nistro de Estado das Comunicações, permissões
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão SOFora em
freqüência modulada, com fins exclusivamer te educativos, conforme os seguintes atos e entidadE:s:
1 - Portaria n° 154, de 27 de março de 2001 Fundação Cesumar, na cidade de Maringá - PR;
2 - Portaria n° 193, de 17 de abril de 2001 Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, na cidad€
de Itajaí - SC;
3 - Portaria n° 235, de 18 de abril de 2001 Fundação Rádio Educativa de Iporá - FUNREI na cidade de 'porá - GO;
4 - Portaria n° 356, de 5 de julho de 2001 - Fundação Educativa Salesiana Padre Cicero, na cidade
de Juazeiro do Norte - CE;
5 - Portaria n° 357, de 5 de julho de 2001 - Fundação Educar Brasil de Radiodifusão, na cidade de
Vitória da Conquista - BA;
6 - Portaria n° 371 , de 5 de julho de 2001 - Fundação Educativa e Cultural do Sistema de Radiodifusão "Cidade das Árvores", na cidade de Araras - SP; e
7 - Portaria n° 385, de 12 de julho de 2001 Fundação Cantares de Salomão, na cidade de Cuiabá - MT.
Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 993

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi-
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nistro de Estado das Comunicações, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:
1 - Portaria nO 360, de 5 de julho de 2001 - Studio G Comunicação e Marketing Uda., na cidade de
Jataí - GO;
2 - Portaria n° 361, de 5 de julho de 2001 - Studio G Comucação e Marketing Uda., na cidade de Jaraguá- GO;
3 - Portaria n° 362, de 5 de juiho de 2001 - Rádio Pontal do Sudoeste Goiano FM Uda., na cidade
de Acreúma - GO;
4 - Portaria n° 364, de 5 de julho de 2001 - Rádio JK FM Uda., na cidade de Taguatinga - DF;
5 - Portaria nO 365, de 5 de julho de 2001 - Sistema Lageado de Comunicação Uda., na cidade de
Goiânia - GO;
6 - Portaria n° 370, de 5 de julho de 2001 - Rádio Serrana FM Uda., na cidade de Dias D'Ávila - BA;
7 - Portaria nO 422, de 7 de agosto de 2001 Sistema Interativa de Comunicação Uda., na cidade
de Araranguá - SC;
8 - Portaria n° 428, de 7 de agosto de 2001 Sociedade Econômica de Comunicação Uda., na cidade de Blumenau - SC;
9 - Portaria n0430, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Uda., na cidade de Pedro Canário ES;
10- Portaria n° 431, de 7 de agosto de 2001 SM Comunicações Uda., na cidade de Pinheiros ES;
11 - Portaria n° 432, de 7 de agosto de 2001 Empresa de Comunicação Internacional Uda., na cidade de Itajaí - SC;
12 - Portaria n° 437, de 7 de agosto de 2001 RB - Rádio e Televisão Uda., na cidade de Ecoporanga- ES;
13 - Portaria nO 438, de 7 de agosto de 2001 Rede Vitória Régia de Rádio Uda., na cidade de Porto
Velho- RO;
14 - Portaria n° 448, de 7 de agosto de 2001 SM Comunicações Uda., na cidade de Anchieta ES;e
15 - Portaria nO 450, de 7 de agosto de 2001 CV - Rádio e Televisão Uda., na cidade de JoinvifleSC.
Basília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
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MENSAGEM Nº 994

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3E do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nO 305, de 16 de maio de 2001 Fundação Cultural e Comunitária Luminense FUNCCOL, na cidade de Paço do Lumiar - MA;
2 - Portaria n° 310, de 25 de maio de 2001 Associação Cultural Rádio Comunitária Pérola FM de
Santo Augusto, na cidade de Santo Augusto - RS;
3 - Portaria nO 312, de 25 de maio de 2001 Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Feira Nova, na cidade de Feira Nova - PE;
4 - Portaria n° 314, de 25 de maio de 2001 Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz Serrana FM, na cidade de Lages - SC;
5 - Portaria n° 315, de 25 de maio de 2001 Fundação Assistencial Lar da Paz - FALP, na cidade
de Dores do Indaiá - MG;
6 - Portaria n° 317, de 25 de maio de 2001 Associação Comunitária Bom Retiro da Esperança,
na cidade de Angatuba - SP;
7 - Portaria n° 319, de 25 de maio de 2001 Associação Tapirense de Assistência Social- ATAS,
na cidade de Tapira - MG;
8 - Portaria n° 375, de 11 de julho de 2001 Fundação Deputado Walfrido Monteiro, na cidade de
Icó - CE;
9 - Portaria n° 376, de 11 de julho de 2001 Associação de Radiodifusão Comunitária Bem Aventurado José de Anchieta, na cidade de Aracaju - SE;
10 - Portaria n° 377, de 11 de julho de 2001
Associação Cultural Comunitária de Pedreiras, na cidade de Pedreiras - MA; e
11 - Portaria n° 378, de 11 de julho de 2001 Associação Comunitária dos Moradores de Santa
Barbara do Tugurio, na cidade de Santa Barbara do
Tugurio - MG.
Basília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 995

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,

Setembro de 2001

submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria n° 332, de 25 de junho de 2001 Associação Loyola de Radiodifusão Comunitária, na
cidade de Belo Horizonte - MG;
2 - Portaria n° 334, de 25 de junho de 2001 Centro Social e Comunitário dos Moradores de Pastos Bons, na cidade de Pastos Bons - MA;
3 - Portaria n° 335, de 25 de junho de 2001 Sociedade Educadora Patuense, na cidade de PatúRN;
4 - Portaria n° 336, de 25 de junho de 2001 Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Educativa e Artística de Rio Manso, na cidade de Rio
Manso- MG;
5 - Portaria n° 337, de 25 de junho de 2001 Associação dos Moradores do Bairro do Pombaizinho
(ASMOP), na cidade de Coremas - PB;
6 - Portaria n° 338, de 25 de junho de 2001 Associação Movimento Comunitário Com Radio Locai Alternativa FM, na cidade de Sumé - PB;
7 - Portaria n° 341, de 28 de junho de 2001 Associação e Movimento Comunitário Rádio Libermann FM, na cidade de Goiabeira - MG; e
8 - Portaria n° 342, de 28 de junho de 2001 Sociedade Sol e Vida - Lago Sul, na cidade de Brasília - DF.

Brasília 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N" 996

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos temos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3E do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:
1 - Portaria n° 424, de 7 de agosto de 2001 Rádio Sociedade Vera Cruz Ltda, na cidade de Barro
Alto- GO;
2 - Portaria n° 425, de 7 de agosto de 2001 Itas Ondas S/C Ltda., na cidade de Hidrolandia - GO;
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3 - Portaria n° 426, de 7 de agosto de 2001 Robi - Rádio e Comunicações LIda., na cidade de
Machadinho D'Oeste - RO;
4 - Portaria n° 427, de 7 de agosto de 2001 Sistema Centro-Norte de Comunicação Ltda., na cidade de Rio Quente - GO;
5 - Portaria n° 429, de 7 de agosto de 2001 Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda.,
na cidade de São Miguel do Araguaia - GO;
6 - Portaria n° 436, de 7 de agosto de 2001 - Rádio
Comunicativa FM Ltda., na cidade de Jussara - GO;
7 - Portaria n° 439, de 7 de agosto de 2001 Rede Vitoriosa de Comunicações Ltda., na cidade de
Senador Canedo - GO;
8 - Portaria n° 440, de 7 de agosto de 2001 Rádio Fortaleza FM Baum Ltda., na cidade de São
Sebastião do Paraíso - MG;
9 - Portaria n° 444, de 7 de agosto de 2001 Sistema Alan Kardec de Radiodifusão Ltda., na cidade de Santa Leopoldina - ES; e
10 - Portaria n° 446, de 7 de agosto de 2001 Telecomunicações Formoso Ltda., na cidade de Montividiu - GO.
Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MENSAGEM N° 997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:
1 - Portaria n° 420, de 7 de agosto de 2001 Rádio FM Cidade de Itajubá Ltda., na cidade de Presidente Olegário - MG;
2 - Portaria n° 421, de 7 de agosto de 2001 - Vitória Comunicação Ltda., na cidade de São Gonçalo
do Sapucai - MG;
3 - Portaria n° 423, de 7 de agosto de 2001 Extrema Comunicações FM Ltda., na cidade de
Extrema-MG;
4 - Portaria n° 433, de 7 de agosto de 2001 Conquista Comunicação LIda., na cidade de São Mateus- ES;
5 - Portaria n° 434, de 7 de agosto de 2001 Rádio Cidade Ltda., na cidade de Unhares - ES;
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6 - Portaria n° 441, de 7 de agosto de 2001 Rádio Itabaiana FM LIda., na cidade de ItabaianaPB;
7 - Portaria n° 442, de 7 de agosto de 2001 - Rádio Guarabira FM Ltda., na cidade de Guarabira - PB;
8 - Portaria n° 443, de 7 de agosto de 2001 - RB Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Rio Bananal - ES;
9 - Portaria n° 445, de 7 de agosto de 2001 Sistema Lageado de Comunicação Ltda., na cidade
de Vila Velha - ES; e
10 - Portaria n0447, de 7 de agosto de 2001 Sociedade Paraibana de Comunicação Ltda., na cidade de Cajazeiras - PB.
Brasília, 17 de setembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.
Do Sr. Senador Edison Lobão, Presidente do
Senado Federal, Interino, nos seguintes termos
OF. n° 447/01-CN
Brasília, 10 de setembro de 2001
o

Exm Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, no dia
4 de setembro de 2001, e publicou em 5, do mesmo
mês e ano, as Medidas Provisórias n(s 2.218, 2.219,
2.220, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224, e 2.226, de 2001.
Nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1, de 1989-CN e da Resolução n° 212000-CN,
ficam constituídas as Comissões Mistas e estabelecido o calendário para a tramitação das matérias, conforme relações anexas.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex<'
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Senador Edison Lobão. - Presidente do Senado
Federal, interino.
SF - 10-9-2001
14h30min
O Senhor Presidente da República adotou, em 4
de setembro de 2001 e publicou no dia 5 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nE 2.218, que "Dispõe
sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal
e de outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução no
1/89-CN, e da Resolução nE 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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Senadores
Suplentes

Titulares
PMDB

1 .José Alencar
2. Juvêncio da Fonseca

Renan Calheiros
Nabor Junior

PFL
Hugo Napoleão
Francelino Pereira

SclclIlbl'O dc 2001

Dia 10-9-2001 - designação da Comissão Mista
Dia 11-9-2001 - instalação da Comissão Mista
Até 10-9-2001 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 19-9-2001 - prazo final da Comissão Mista
Até 4-10-2001 - prazo no Congresso Nacional.
SF - 10-9-2001
14h30min

1. Romeu Turna
2. Eduardo Siqueira Campos

Bloco (PSDB/PPB)
1. Pedro Piva

Sérgio Machado

Bloco Oposição (PT/PDT/PPS)
1. Paulo Hartung

José Eduardo Dutra
PSB

1. Roberto Saturnino

Ademir Andrade
*PTB

1.

Arlindo Porto
Deputados

Suplentes

Titulares
PSDB

1. Carlos Batata
2. Sebastião Madeira

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

O Senhor Presidente da República adotou, em 4
de setembro de 2001 e publicou no dia 5 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória n° 2.219, que "Estabelece princíipios gerais da Políitica Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional- PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de
Financiamento da Industria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, altera a legislação sobre a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1189-CN, e da Resolução n° 2I2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Suplentes

Titulares
Bloco (PFUPST)
Inocêncio Oliveira
Abolardo Lupion

PMDB

1. Ariston Andrade
2. Corauci Sobrinho

Ronan Calheiros
Nabor Júnior

PMDB

PFL
1. Albérico Filho

Geddel Vieira Lima
PT

1. Romeu Turna
2. Eduardo Siqueira Campos

Bloco (PSDBIPPB)
1. Pedro Piva

Sergio Machado

PPB
1. Gerson Peres

Odelmo Leão
PTN
José do Abreu

Hugo Napoleão
Francelino Pereira

1. Aloízio Mercadante

Walter Pinheiro

1. José Alencar
2. Juvêncio da Fonseca

Bloco Oposição (PTIPDTIPPS)
1.

José Eduardo Dutra

1. Paulo Hartung
PSB

De acordo com a Resolução nE 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
"Designações feitas nos lermso da Resolução n° 2, de 2000-CN.

1. Roberto Saturnino

Ademir Andrade
*PTB
Arlindo Porto

1.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Deputados
Titulares

Senadores
Suplentes

Titulares

Suplentes

PSDB

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

PMDB

1. Carlos Batata
2. Sebastião Madeira

Ronan Calheiros
Nabor Júnior

1. Jose Alencar
2. Juvêncio da Fonseca

Bloco (PFUPST)

Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

PFL

1. Ariston Andrade
2. Corauci Sobrinho

Hugo Napoleão
Francelino Pereira

PMDB

1..Romeu Tuma
2. Eduardo Siqueira Campos

Bloco (PSDB/PPB)

Geddel Vieira Lima

1. Albérico Filho

Sergio Machado

PT

Walter Pinheiro
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1. Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDTIPPS)

1. Aloizio Mercadante

Jose Eduardo Dutra

PPB

Odelmo Leão

PSB

1. Gerson Peres

Ademir Andrade

1. Roberto Saturnino
·PTB

*PHS

Roberto Argenta

1. Paulo Hartung

1.

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para .1 tramitação da matéria:
Dia 10-9-2001 - designação da Comissão Mista
Dia 11-9-2001 - instalação da Comissão Mista
Até 10-9-2001 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o pa~ec€;
sobre a admissibilidade
Até 19-9-2001 - prazo final da Comissão Mista
Até 4-10-2001 - prazo no Congresso Nacional.

Arlindo Porto

1.

Titulares

Suplentes
PSOB

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

1. Carlos Batata
2. Sebastião Madeira
Bloco (PFUPST)

Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

1. Ariston Andrade
2. Corauci Sobrinho
PMDB

Geddel Vieira Lima
'Designações feitas nos termos da Resolução n02, de 2000-CN.

SF - 10-9-2001
14h30min

1. Alberico Filho
PT

Walter Pinheiro

1. Aloizio Mercadante
PPB

O Senhor Presidente da República adotou, em
4 de setembro de 2001 e publicou no dia 5 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória no 2.220, que
"Dispõe sobre a concessão de uso especial de que
trata o § 1° do art. 183 da Constituição, cria o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano CNDU e dá outras providências".

'Designações feitas nos termos da Resolução n02.de 2000-CN

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1189-CN , e da Resolução n° 21200Q-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a matéria

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 10-9-2001 - designação da Comissão Mista
Dia 11-9-2001 - instalação da Comissão Mista

Odelmo Leão

1. Gerson Peres
*PTB

Roberto Jefferson

1.
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Até 10-9-2001 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 19-9-2001 - prazo final da Comissão Mista
Até 4-10-2001 - prazo no Congresso Nacional
SF - 10-9-2001
14h30min

PMDB
Geddel Vieira Lima
PT
Walter Pinheiro

1. Aloizio Mercadante

Odelmo Leão

Senadores
Suplentes

Titulares
PMDB

1. Gerson Peres
*Bloco (PSB/PC do B)
1. Eduardo Campos

Inácio Arruda

"Designações feitas nos termos da Resolução n° 2,de 2000-CN

De acordo com a Resolução nO 1, de 1.989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 10-9-2001 - designação da Comissão Mista
Dia 11-9-2001 - instalação da Comissão Mista
Até 10-9-2001 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 19-9-2001 - prazo final da Comissão Mista

1. José Alencar
2. Juvêncio da Fonseca

Até 4-10-2001 - prazo no Congresso Nacional
SF - 10-9-2001
14h30min

PFL
Hugo Napoleão
Francelino Pereira

1. Romeu Tuma
2. Eduardo Siqueira Campos

Bloco (PSDB/PPB)
Sergio Machado

1. Pedro Piva

Bloco Oposição (PTIPDT/PPS)
1. Paulo Hartung

Jose Eduardo Dutra
PSB

O Senhor Presidente da República adotou, em 4
de setembro de 2001 e publicou no dia 5 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória n02.222, que "Dispõe
sabre a tributação, pelo imposto de renda, dos planos
de beneficios de caráter previdenciário".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
V89-CN, e da Resolução n° 2/2000-CN, fica assim
constituida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

1. Roberto Saturnino .

Ademir Andrade
*PTB

Senadores
Suplentes

Titulares
1.

Arlindo Porto

Suplentes

Titulares
PSDB

1. Carlos Batata
2. Sebastião Madeira

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Bloco (PFUPST)
Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

1. Albérico Filho

PPB

O Senhor Presidente da República adotou, em 4
de setembro de 2001 e publicou no dia 5 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória n° 2.221, que "Altera
a Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, instituindo
o patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, e da Resolução nO 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Renan Calheiros
Nabor Júnior

Setembro de 200 I

1. Ariston Andrade
2. Corauci Sobrinho

PMDB
Renan Calheiros
Nabor Júnior

1. José Alencar
2. Juvêncio da Fonseca
PFL

Hugo Napoleão
Francelino Pereira

1. Romeu Tuma
2 Eduardo Siqueira Campos

Bloco (PSDBIPPB)
Sergio Machado

1. Pedro Piva

Selembm de 2001
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Bloco Oposição (PT/PDT/PPS)
José Eduardo Dutra
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De acordo com as indicações das lideranças, e

1. Paulo Hartung
PSB
1. Roberto Saturnino

Ademir Andrade
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nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, e da Resolução n° 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores

*PTB
1.

Arlindo Porto

Titulares

Suplentes
PMDB

Deputados
Suplentes

Titulares

Renan Calheiros
Nabor Junior

1. José Alencar
2. Juvêncio da Fonseca

PFl

PSDB
1. Carlos Batata
2. Sebastião Madeira

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Hugo Napoleão
Francelino Pereira

Bloco (PSDB/PPB)

Bloco (PFUPST)
Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

1. Romeu Tuma
2. Eduardo Siqueira Campos

1. Ariston Andrade
2. Corauci Sobrinho
PMDB

1. Pedro Piva

Sergio Machado

Bloco Oposição (PT/PDTJPPS)
1. Paulo Hartung

José Eduardo Dutra

Geddel Vieira Lima

1. Albérico Filho
PT

Walter Pinheiro

PSB
Ademir Andrade

1. Roberto Saturnino

1. Aloizio Mercadante
PPB

Odelmo Leão

*PTB
Arlindo Porto

1.

1. Gerson Peres
Deputados

*Bloco (PDT/PPS)
Miro Teixeira
1. Pedro Eugênio
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 10-9-2001 - designação da Comissão Mista
Dia 11-9-2001 - instalação da Comissão Mista
Até 10-9-2001 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 19-9-2001 - prazo final da Comissão Mista
Até 4-10-2001 - prazo no Congresso Nacional

Titulares

Suplentes
PSDB

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

2. Sebastião Madeira
1. Carlos Batata
Bloco (PFUPST)
1. Ariston Andrade
2. Corauci Sobrinho

Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion
PMDB
Geddel Vieira Lima

• Designações feitas nos termos da Resolução n° 2, de 2000-CN.

SF - 10-9-2001
14h30min
O Senhor Presidente da República adotou, em 4
de setembro de 2001 e publicou no dia 5 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória n° 2.223, que "Dispõe
sobre a Letra de Crédito Imobiliário, a Cédula de Crédito Imobiliário e dá outras providências".

1. Albérico Filho

PT
Walter Pinheiro

1. Aloizio Mercadante
PPB

Odelmo Leão

1. Gerson Peres
*Bloco (PUPSL)

Valdemar Costa Neto

1. Bispo Rodrigues
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De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 10-9-2001 - designação da Comissão Mista
Dia 11-9-2001 - instalação da Comissão Mista
Até .10-9-2001 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 19-9-2001 - prazo final da Comissão Mista
Até 4-10-2001 - prazo no Congresso Nacional
• Designações feitas nos termos da Resolução n° 2, de 2000-CN.

Setembro de 200 I

Deputados
Titulares

Suplentes
PSDB

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

1. Carlos Batata
2. Sebastião Madeira

Bloco (PFUPST)
Inocêncio Oliveira
1. Ariston Andrade
Abelardo Lupion
2. Corauci Sobrinho
PMDB
Geddel Vieira Lima

SF - 10-9-2001
14h30min

1. Albérico Filho

PT
1. Aloizio Mercadante

Walter Pinheiro

o

Senhor Presidente da República adotou,
em 4 de setembro de 2001 e publicou no dia 5 do
mesmo mês e ano, a Medida Provisória n° 2.224,
que "Estabelece multa relativa a informações sobre capitais brasileiros no exterior e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, e da Resolução n° 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores
Suplentes

Titulares
PMDB
Renan Calheiros
Nabor Junior

1. José Alencar
2. Juvêncio da Fonseca

PFL
Hugo Napoleão
Francelino Pereira

1. Romeu Tuma
2. Eduardo Siqueira Campos

Bloco (PSDBIPPB)
Sergio Machado

1. Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDTIPPS)
José Eduardo Dutra

1. Paulo Hartung

PSB
1. Roberto Saturnino

Ademir Andrade

·PTB
Arlindo Porto

1.

PPB
1. Gerson Peres

Odelmo Leão

·PTN
1.

José de Abreu

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 10-9-2001 - designação da Comissão Mista
Dia 11-9-2001 - instalação da Comissão Mista
Até 10-9-2001 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 19-9-2001 - prazo final da Comissão Mista
Até 4-10-2001 - prazo no Congresso Nacional
• Designações feitas nos termos da Resolução nO 2, de 2000-CN.

SF - 10-9-2001
14h30min

o Senhor Presidente da República adotou, em 4
de setembro de 2001 e publicou no dia 5 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória n° 2.226, que "Acresce dispositivo à Consolidação das leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, e à Lei nO 9.469, de 10 de julho de 1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, e da Resolução n° 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Setembro de 200)
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Senadores
Suplentes

Titulares
PMDB

Renan Calheiros
Nabor Junior

1. José Alencar
2. Juvêncio da Fonseca
PFL

Hugo Napoleão
Francelino Pereira

1. Romeu Turna
2. Eduardo Siqueira Campos

Bloco (PSDBIPPB)

Sergio Machado

1. Pedro Piva

Bloco Oposição (PTIPDT/PPS)

José Eduardo Dutra

1. Paulo Hartung
PSB

Ademir Andrade

1. Roberto Saturnino
*PTB

Arlindo Porto

Dia 10-9-2001 - designação da Comissão Mista
Dia 11-9-2001 - instalação da Comissão Mista
Até 10-9-2001 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 19-9-2001 - prazo final da Comissão Mista
Até 4-10-2001 - prazo no Congresso Nacional
• Designações feitas nos termos da Resolução nO 2, de 2000-CN.

SF - 10-9-2001
14h30min
O Senhor Presidente da República adotou, em 4
de setembro de 2001 e publicou no dia 5 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nO 2.227, que "Estabelece exceção ao alcance do art. 2° da Lei n° 10.192,
de 14 de fevereiro de 2001".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, e da Resolução n° 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

1.

Senadores
Titulares

Suplentes

Deputados
Titulares

PMDB
Suplenü~s

PSDB

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

1. Carlos '3at21a
2. Sebastião Mi::~.df'ira
Bloco (PFUPST)

Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

1. Ariston Andrade
2. Corauci Sobrinho

Renan Calheiros
Nabor Júnior

Hugo Napoleão
Francelino Pereira

Bloco (PSDB/PPB)

Sergio Machado

1. Pedro Piva

José Eduardo Dutra

PT

1. Paulo Hartu ng
PSB

1. Aloizio Mercadante

Ademir Andrade

PPB

Odelmo Leão

1. Romeu Turna
2. Eduardo Siqueira Campos

Bloco Oposição (PTIPDT/PPS)

1. Albérico Filho

Walter Pinheiro

1. José Alencar
2. Juvêncio da Fonseca
PFL

PMDB

Geddel Vieira Lima

44365

1. Roberto Saturnino
* PTB

1. Gerson Peres

Arlindo Porto

1.

*PHS

Roberto Argenta

1.

Deputados
Titulares

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Suplentes
PSDB

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

1. Carlos Batata
2. Sebastião Madeira

44366 Quinta-feira 20
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Bloco (PFUPST)
1. Ariston Andrade
2. Corauci Sobrinho

Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

Setembro de 200 I

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar PFLIPST, nos seguintes
termos:
Oficio n° 1.243-L-PFU2001

PMDB
Geddel Vieira Lima

Brasília, 5 de setembro de 2001
1. Albérico Filho

PT
Walter Pinheiro

1. Aloizio Mercadante

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

PPB
1. Gerson Peres

Odelmo Leão
* PTB

Roberto Jefferson

1. Fernando Gonçalves

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 10-9-2001 - designação da Comissão Mista
Dia 11-9-2001 - instalação da Comissão Mista
Até 10-9-2001 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir parecer sobre a admissibilidade
Até 19-9-2001 - prazo final da Comissão Mista
Até 4-10-2001 - prazo no Congresso Nacional
• Designações feitas nos termos da Resolução n° 2, de 2000-CN.

Publique-se. Arquive-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Jutahy Júnior, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:
Of. PSDB/l/n° 71712001
Brasília, 5 de setembro de 2001
Brasília, 19 de setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Candinho
Mattos pelo Deputado João Almeida, como membro
titular, na Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n°
277 -A/OO, que "Altera os arts. 149 e 177 da Constituição Federal" (Combustíveis).
Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Gerson
Gabrielli para integrar, como membro titular, a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n° 639, de 1999, do Sr. Deputado José Roberto Batochio e outros, que "Dá nova
redação ao § 5° do artigo 14 da Constituição Federal,
restabelecendo a inelegibilidade para os mesmos
cargos, no período subseqüente, do Presidente da
República, dos Governadores de Estado e do Distrito
Federal, dos Prefeitos e de quem os houver sucedido
ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito",
em substituição ao Deputado Affonso Camargo.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.
Defiro. Publique-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
Ofício n° 1.295-L-PFU2001
Brasília, 19 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Moreira Ferreira e José Carlos Aleluia como membros titulares da Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
n° 277-A, de 2000, do Poder Executivo, que "Altera os
arts. 149 e 177 da Constituição Federal" (combustíveis), em substituição aos Deputados Ricardo Fiúza e
José Carlos Coutinho, respectivamente.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST.
Defiro. Publique-se.
Em 19-9-01. - Deputado Aécio Neves,
Presidente.
Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB, nos seguintes termos:
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OF/GAB/N° 630
Brasília, 19 de setembro de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Alberto Fraga passa de integrar, na qualidade de titular, a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei n° 3.198, de 2000, que
"Institui o Estatuto de Igualdade Racial, em defesa
dos que sofrem preconceito ou discriminação em função de sua etnia, raça e/ou cor, e dá outras providências", em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.
Defiro. Publique-se.
Em 19-9-2001. - Deputado Aécio
Neves, Presidente.
OF/GAB/N° 631
Brasília, 19 de setembro de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Alberto Fraga passa a participar, na qualidade de titular, da Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC n° 151, de 1995, que "Altera a redação do
inciso 11 do art. 37 e do § 7° do art. 144 da Constituição
Federal", e apensada, em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
Defiro. Publique-se.
Em 19-9-01. - Deputado Aécio Neves,
Presidente.
OF/GAB/N° 632
Brasília, 19 de setembro de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Alberto Fraga passa a integrar, na qualidade de suplente, a Comissão Especial destinada a examinar todas as questões relacionadas à violência e à segu-
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rança pública no País, que poderá, mesmo em meio
ao andamento de seus trabalhos, oferecer sugestões,
indicações e elaborar proposições destinadas a minimizar este grave problema que aflige a sociedade
brasileira, em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.
Defiro. Publique-se.
Em 19-9-01. - Deputado Aécio Neves,
Presidente.
OF/GAB/I/N° 636
Brasília, 19 de setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Alberto Fraga passa a integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei n° 2.905, de 1997, que
"Impõe condições para a comercialização de alimentos geneticamente modificados", em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.
Defiro. Publique-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
OF/GAB/l/N° 637
Brasília, 19 de setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Alberto Fraga passa a participar, na qualidade
de Suplente, da Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nO 289-A, de 2000, que "acrescenta o art. 79 ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
incorporando os Policiais Militares do extinto Território Federal de Rondônia aos Quadros da União",
em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
Defiro. Publique-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
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Publique-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

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

Do Sr. Deputado Eduardo Campos, Vice-Líder no exercício da Liderança do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 993/2001, encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do PMDB, que comporão a Comissão
Especial destinada a pro ferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n° 598-A, de 1998, que "Altera
a redação das letras a, b, c, e d do inciso VI, § 3°, do
art. 14 da Constituição Federal" (idade mínima para
cargo eletivo) e apensada.

OF/AlPSB/278/01.

Titulares
Cezar Schirmer
João Eduardo Dado
João Mendes
Laire Rosado
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes

Suplentes
Asdrubal Bentes
Mário de Oliveira
Osvaldo Reis

Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.
Publique-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Inácio Arruda, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes
termos:
Of. N°. 128/01
Brasília, 14 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado
Agnelo Queiroz (PCdoB) como membro titular da
Comissão Especial destinada a analisar a PEC n'
115, de 1995, que "inclui o cerrado como um dos
biomas considerados como patrimônio nacional".
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. - Deputado Inácio Arruda, Líder
do Bloco PCdoB, PSB.

Brasília, 19 de setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Luíza
Erundina como titular e o Deputado Sérgio Novais
como suplente da Comissão Especial, destinada a
analisar à Proposta de Emenda à Constituição n° 2,
de 1999, que "da nova redação ao § 2° do art. 61 da
Constituição Federal" - Iniciativa Popular, em substituição ao já indicado.
Defiro. Publique-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
Da Sr" Deputada Elcione Barbalho, Vice-presidente no Exercício da Presidência da
Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional, nos seguintes termos:
COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Ofício n° 153/2001 - PI
Brasília, 5 de setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Na condição de Segunda Vice-Presidente, no
exercício da Presidência, venho à presença de Vossa
Excelência reportar-me a fatos que ocorreram na reunião plenária desta Comissão realizada no dia 5 de
setembro do corrente ano.
O Sr. Deputado Eurípedes Miranda, então Presidente, dirigiu-se aos demais membros do Colegiado, afirmando que, a partir daquela data, deixava o
cargo de Presidente da Comissão (notas taquigráficas anexas), declarando encerrada a sua participação nos trabalhos.
Referiu-se, S. Exa, a acordo realizado no Bloco
Parlamentar (PDT/PPS), quando ficou acertado que
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a Presidência da Comissão passaria a ser exercida
pelo PPS e a Vice-Presidência, pelo PDT.
Em seguida, S. E>é' passou a direção dos trabalhos ao Sr. Deputado Airton Cascavel, Primeiro Vice-Presidente, o qual, por sua vez, em consonância
com o que havia sido dito pelo Sr. Deputado Eurípedes Miranda, passou a Presidência a mim.
Esta Deputada, no exercido da Presidência, re·
cebeu a manifestação dos Srs. Deputados Eurípedes
Miranda e Airton Cascavel como renúncia tácita aos
respectivos cargos, razão pela qual determinei, de
imediato, a realização de nova eleição, para a Presidência e Vice-Presidência da Comissão, com a participação dos Srs. Deputados Eurípedes Miranda e Airton Cascavel como candidatos, respectivamente, à
Primeira Vice-Presidência e à Presidência, fato este
que vem apenas confirmar o tratamento dado à questão por esta Parlamentar.
Nestes termos, comunicando a Vossa Excelência os fatos ocorridos, solicito a adoção das providências regimentais pertinentes. - Deputada Elcione
Barbalho, Segunda Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
O SR. DEPUTAOO EURIPEDES MIRANDA - Quero fazer uma pequena mudança nos termos postos por
mim. Estou, a partir desta data, deixando o cargo de Presidente da Comissão. Estou simplesmente fazendo o registro, sem prejuízo da convocação de hoje.
Na condição de Presidente, até o presente momento, a única coisa que eu gostaria de deixar reg~s
trado é que, a partir desta data, deixo a Presidência
da Comissão da Amazônia. Declaro encerrada a minha participação na Comissão. (Pausa.)
Srs. Parlamentares, quero pedir desculJ:as pelo
embaraço, mas atendendo insistência do Secrelár:J da
Mesa, Jorge Henrique Cartaxo, apresentei um documento e não quero que fique registrado nos Anais da
Casa o termo renúncia -renúncia. O Secretário não
tem segurança porque não é político, não teve nenh'uTl
voto ainda e não sabe o que significa o termo re~~p',la
para o futuro. Então, o que eu gostaria que fique registrado - e quero deixar bem claro, apresentando ao Sr.
Mozart, Secretário-Geral da Mesa, o que é correto.
No termo de acordo existente entre o PDT e o
PPS, a partir desta data quem assume a Presidência
é o PPS, na pessoa do colega Airton Cascavel. É
S. Exa. quem assume. Entreguei esse documento ao
Secretário Mozart e ele pediu tempo para fazer análise. Quero que fique registrado nos Anais desta Casa
que não há renúncia do Deputado Eurípedes Miranda
- o que ele ficou de verificar com a Assessoria Jurídica - e isso me satisfaz plenamente.
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Deixo bem claro que, a partir desta data, de
acordo com o acordo firmado entre os dois partidos,
quem assume é o PPS. E, atendendo orientação da
Secretaria da Mesa, passo os trabalhos ao Deputado
Airton Cascavel, com as ressalvas feitas por mim, as
quais deverão ficar registradas nos Anais da Comissão.
O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Em
conformidade com o acordo entre o PPS e o PDT, informo ao Plenário que sigo os passos do Presidente
Eur-6 Miranda ou seja, haverá alternância da Presidência e da Vice-Presidência entre os dos partidos,
PPS e PDT.
A fim de que se efetive esse acordo firmado,
passo a Presidência da Comissão à 2a Vice-Presidente, Deputada Elcione Barbalho, que terá de efetuar o
processo eleitoral dessa alternância.
A SRA. DEPUTADA ELCIONE BARBALHO Srs. Deputados, na forma do art. 39, § 4° do Regimento interno, assumo a Presidência na condição de 2°
Vice-Presidente. Conforme art. 7° do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a eleição dos
membros da Mesa far-se-á por escrutfnio secreto, exigida a maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos Deputados.
Ciente. Recebo como renúncia, dando
por regular o procedimento adotado pela
Comissão, inclusive quanto à nova eleição.
Efetuem-se os devidos registros. Publique-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá, nos
seguintes termos:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados.
REQUERIMENTO
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência a revisão do despacho da distribuição do Projeto
de Lei n° 4.282, de 2001, o qual "Dá nova Redação ao
inciso I do art. 70 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro
de 1996", tendo em vista que a referida proposição refere-se a assunto previdenciário; portanto, tratando-se de matéria, também, de competência da Comissão de Seguridade Social e Família.
Posto isto, requeiro a apreciação da Comissão de
Seguridade Social e Família ao referido projeto de lei.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2001. Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal - SP.
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Defiro. Inclua-se no despacho inicial
dado ao PL n° 4.282/01 a CSSF, que deverá
manifestar-se antes da CECD. Oficie-se e,
após, publique-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly, nos seguintes termos:
REQUERIMENTO N° 'DE 2001
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos
do art. 104, do Regimento Interno, a oretirada de
minha assinatura aposta ao Recurso n 162/2001,
que solicita seja submetido ao Plenário o Projeto
de Lei n° 2.193/99, do Deputado Paulo Paim, que
"estende aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. e da Companhia de Trens Urbanos o
benefício de que trata a Lei n° 8.186, de 21 de
maio de 1991, que 'dispõe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários"'.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2001. Deputado Luiz Carlos Hauly.
Defiro. Publique-se.
Em 19-9-01. - Aécio Neves, Presidente.
Do Sr. Deputado Airton Roveda, nos seguintes termos:
Brasília, 19 de setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência nos termos
regulamentais, que, nesta data, estou solicitando
a minha filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro
- PTB, estando me desligando, portanto, dos
quadros do Partido da Social Democracia Brasileira - PSOB.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Airton
Rovena.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Brasflia, 19 de Setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi aceita
a filiação Do Senhor Deputado Airton Roveda,
nos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro PTB.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado
José Carlos Martinez, Presidente do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB.
Brasília, 19 de setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado José Anibal
DD. Presidente do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB
SCN Quadra 04, Bloco B, Torre C, Sala 303B
Centro Empresarial Varig
70710-500 - Brasília-DF.
Senhor Presidente,
Por motivos pessoais, comunico a Vossa
Excelência que, nesta data, estou solicitando a minha filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
solicitando, portanto, o meu desligamento dos quadros do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, o qual Vossa Excelência preside com extrema competência e habilidade.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Airton Rovena.
Brasília, 19 de setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Dr. Irineu 8tein Júnior
MM. Juiz da 33a Zona Eleitoral
Fórum Desembargador Paulo Xavier Filho
Rua Floriano Peixoto, s/n°
84600-000 - União da Vitória - PR
Senhor Juiz Eleitoral,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,
estou solicitando a minha filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, estando me desligando, portanto, dos quadros do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Airton
Bernardo
Rovena,
Título
Eleitoral
n°
001177518061-2 - 33a Zona Eleitoral - Seção 13.
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Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral- Em 19-9-2001. Aécio Neves, Presidente,
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N°417, DE 2001
(Do Sr. Ronaldo Vasconcelos e Outros)
Dá nova redação ao § 2° do art. 230
da Constituição Federal, que concede
gratuidade nos transportes coletivos urbanos para o idoso.
(Apense-se a Proposta de Emenda a
Constituição n° 151, de 1999)
As Mesas da nos termos do § 3° do art. 60 da
emenda ao texto constitucional:

Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
Constituição Federal, promulgam a seguinte
Artigo único. O § 2° do art. 230 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 230

.

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

§ 2° Aos maiores de sessenta anos é garantida
a gratuidade dos transportes coletivos urbanos."
Justificação
Julgamos oportuna a alteração, para 60 anos, do
limite de idade para a concessão da gratuidade nos
transportes coletivos urbanos, de que cuida a art. 230, §
2°, da Constituição Federal, para adequá-lo ao parâmetro vigente no que concerne à protejo aos idosos.
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Com efeito, a Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de
1994, ao instituir a Política Nacional do Idoso, consagrou a idade de 60 anos como delimitadora do segmento populacional de idosos, com vistas à atuação
especial do Poder Público em defesa de seus direitos.
Para isso e numera os princípios básicos dessa
. '
.
Política, conce.mentes ao dever da socle~ade e do
Est,ado no sentl~o ~e assegurar o envelhecimento saudavel e com dignidade, a salvo de toda a forma de
discriminação ou tratamento desumano.
Observe-se que tendo por parâmetro a idade
de 60 anos, essa lei especifica as ações as adequadas ao idoso nas diversas áreas de atuação do
Poder Público, não sendo aceitável, portanto, a
manutenção de disparidade no que tange política
de transportes.

Setembro de 2001

Ademais, encontra-se em pleno funcionamento
a Comissão Especial do Estatuto do Idoso, trabalhando propostas de avanço na proteção a esses cidadãos, sob o pressuposto de já s~r pon~o pacífico o ?atamar de 60 anos para o conceito de Idoso no Pais.
O Estatuto do Idoso, instrumento de lei ordinária,
não pode, obviamente, a~erar o que dispõe a Const"uição. Cabe-nos, assim, tomar a iniciativa de adequar o
texto da Carta à concepção já solidificada na sociedade
e garantir a gratuidade dos transportes coletivos a
quantos se encontrem com 60 anos ou mais.
Confiantes da oportunidade da medida, ao tempo em que se discute nesta Casa o Estatuto do Idoso,
esperamos o apoiamento dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 11 de setembro de 2001. Deputado Ronaldo Vasconcelos.
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CUNHA BUENO
DANILO DE CASTRO
DE VELASCO
DEUSDETH PANTOJA
DINO FERNANDES
DJALMA PAES
DOMICIANO CABRAL
DR. BENEDITO DIAS
DR. HÉLIO
EDIR OLIVEIRA
EDMAR MOREIRA
EDUARDO BARBOSA
EDUAR['O CAMPOS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELlSEU MOURA
ELlSEU RESENDE
ENIVALDO RIBEIRO
EVANDRO MILHOMEN
EXPEDITO JÚNIOR
FERNANDO CORUJA
FERNANDO FERRO
FERNANDO GONÇALVES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FIORAVANTE
FREIRE JÚNIOR
GASTA0 VIEIRA
GEOVAN FREITAS
GILBERTO KASSAB
GLYCON TERRA PINTO
GONZAGA PATRIOTA
GUSTAVO FRUET
HAROLDO LIMA
HERMES PARCIANELLO
HUGOBIEHL
IARA BERNARDI
IÉDIO ROSA
IGOR AVELlNO

PSDB
PT
PT
PFL
PPS
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PSDB
PSL
PFL
PPB
PSB
PSDB
PPB
PDT
PTB
PPB
PSDB
PSB
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PPB
PSB
PSDB
PDT
PT
PTB
PSDC
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PSB
PMDB
PCdoB
PMDB
PPB
PT
PFL
PMDB
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RJ
SC
RJ
MT
PE
MG
RO
SP
BA
SP
MG
SP
PA
RJ
PE
PB
AP
SP
RS
MG
MG
PE
PA
MG
MA
MG
PB
AP
RO
SC
PE
RJ
SP
ES
RS
TO
MA
GO
SP
MG
PE
PR
BA
PR
SC
SP
RJ
TO
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74 ILDEFONÇO CORDEIRO
75 INALDO LEITÃO
76 IRISSIMÓES
IVAN PAIXÃO
78 IVANIO GUERRA
79 JAIME MARTINS
80 JAIR BOLSONARO
81 JAIR MENEGUELLI
82 JOÃOCOLAÇO
83 JOÃO COSER
84 JOÃO EDUARDO DADO
85 JOÃO HENRIQUE
86 JOÃO MAGALHÃES
87 JOÃO MAGNO
88 JOÃO PAULO
89 JOÃO TOTA
90 JOEL DE HOLLANDA
91 JORGE ALBERTO
92 JORGEBITIAR
93 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
94 JOSÉ DE ABREU
95 JOSÉ GENOINO
96 JOSÉ MILlTÃO
97 JOSÉ THOMAZ NONO
98 JOSUÉ BENGTSON
99 JULIO SEMEGHINI
100 JURANDIL JUAREZ
101 LAIRE ROSADO
102 LAURA CARNEIRO
103 L1NCOLN PORTELA
104 UNO ROSSI
105 LUCIANO CASTRO
106 LUCIANO ZICA
107 LUIS BARBOSA
108 LUIS CARLOS HEINZE
109 LUISINHO
110 LUIZ ANTONIO FLEURY
111 LUIZ BITIENCOURT
112 LUIZ DURÃO
113 LUIZ FERNANDO
114 LUIZ PIAUHYLlNO
115 LUIZ SÉRGIO
116 MANOEL SALVIANO
117 MARCELO BARBIERI
11 B MARCELO CASTRO
119 MÁRCIO BITIAR
120 MÁRCIO MATOS
121 MARCONDES GADELHA
77

PFL
PSDB
PTB
PPS
PFL
PFL
PPB
PT
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PT
PPB
PFL
PMDB
PT
PSB
PTN
PT
PSDB
PFL
PTB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PSL
PSDB
PFL
PT
PFL
PPB
PST
PTB
PMDB
PFL
PPB
PSOB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PPS
PTB
PFL
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AC
PB
PR
SE
PR
MG
RJ
SP
PE
ES
SP
PI
MG
MG
SP
AC
PE
SE
RJ
MA
SP
SP
MG
AL
PA
SP
AP
RN
RJ
MG
MT
RR
SP
RR
RS
RJ
SP
GO
ES
AM

PE
RJ
CE
SP
PI
AC
PR
PB
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

MARCOS AFONSO
MARCOS LIMA
MARCOS ROLlM
MARIA LÚCIA
MATTOS NASCIMENTO
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MEDEIROS
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON BARBOSA
MOACIR MICHELETIO
MURILO DOMINGOS
NEIVA MOREIRA
NELSON MARCHEZAN
NELSON PROENÇA
NEUTON UMA
NORBERTO TEIXEIRA
ODluo BALBINOTTI
OLlMPIO PIRES
ORLANDO DESCONSI
ORLANDO FANTAZZINI
OSMÂNIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLlO
OSÓRIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAULO BALTAlAR
PAULO KOBAYASHI
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PEDRO CORRÊA
PEDRO NOVAIS
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
POMPEO DE MATTOS
RAFAEL GUERRA
REGIS CAVALCANTE
RENATO VIANNA
RICARDO BERZOINI
ROBÉRIO ARAÚJO
ROBERTO ARGENTA
ROBERTO PESSOA
RONALDO VASCONCELLOS
RUBEM MEDINA
RUBENS FURLAN
SALATIEL CARVALHO
SALOMÃO CRUZ
SALOMÃO GURGEL

PT
PMDB
PT
PMDB
PST
PMDB
PSOB
PL
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PDT
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PDT
PT
PT
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PSB
PSDB
PT
PT
PPB
PMDB
PPS
PMDB
PDT
PSOB
PPS
PMDB
PT
PL
PHS
PFL
PL
PFL
PPS
PMDB
PPB
POT
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AC
MG
RS
MG
RJ
MG
PR
SP
RS
BA
PR
MT
MA
RS
RS
SP
GO
PR
MG
RS
SP
MG
PR
DF
RS
TO
RJ
SP
RS
PA
PE
MA
CE
CE
RS
MG
AL
SC
SP
RR
RS
CE
MG
RJ
SP
PE
RR
RN
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170 SANTOS FILHO
171 SAULO PEDROSA
172 SEBASTIÃO MADEIRA
173 SERAFIM VENZON
174 SÉRGIO BARCELLOS
175 SÉRGIO BARROS
176 SÉRGIO REIS
177 SEVERINO CAVALCANTI
178 SILVIO TORRES
179 THEMíSTOCLES SAMPAIO
180 URSICINO QUEIROZ
181 VALDECI PAIVA
182 VALDEMAR COSTA NETO
183 VANESSA GRAZZIOTIN
184 WAGNER ROSSI
185 WELlNTON FAGUNDES
186 WELLINGTON DIAS
187 WILSON SANTOS
188 VEDA CRUSIUS
189 ZÉ GOMES DA ROCHA
190 ZENALDO COUTINHO
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PFL
PSDB
PSDB
PDT
PFL
PSDB
PTB
PPB
PSDB
PMDB
PFL
PSL
PL
pedoB
PMDB
PSDB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB

PR
BA
MA
SC
AR
AC
SE
PE
SP
PI
BA
RJ
SP
AM
SP
MT
PI
MT
RS
GO
PA

Assinaturas que Não Conferem
1
2

ABELARDO LUPION
CHICO SARDELLI

PFL
PFL

PR
SP

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1

ALBERTO FRAGA

PMDB

DF
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Assinaturas Repetidas
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

20
21
22
23

24
25

26
27

28
29
30

31
32
33
34

35

CANDINHO MATTOS
CARLOS SANTANA
DJALMA PAES
EDIR OLIVEIRA
ELIAS MURAD
ELlSEU RESENDE
GEOVAN FREITAS
GILBERTO KASSAB
IÉDIOROSA
IVAN PAIXÃO
IVANIO GUERRA
JAIME MARTINS
JOÃO EDUARDO DADO
JOÃO MAGNO
JOÃO PAULO
JOÃO TOTA
JURANDIL JUAREZ
L1NO ROSSI
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA
MARCELO CASTRO
MEDEIROS
MOACIR MICHELETTO
MURILO DOMINGOS
NEIVA MOREIRA
NELSON MARCHEZAN
ODiuo BALBINOTTI
OLlMPIO PIRES
OSVALDO BIOLCHI
PAULO KOBAYASHI
PAULO ROCHA
PEDRO NOVAIS
ROBERTO PESSOA
ROBERTO PESSOA
SALOMÃO CRUZ

PSDB
PT
PSB
PTB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PPS
PFL
PFL
PMDB
PT
PT
PPB

RJ
RJ
PE
RS
MG
MG
GO
SP
RJ
SE
PR
MG
SP
MG
SP
AC

PMDB

AP

PSDB
PFL
PT
PMOB
PL
PMOB
PTB
POT
PSOB
PSOB
POT
PMDB
PSDB
PT
PMOB
PFL
PfL

MT
RR
SP

PPB

PI
SP
PR
MT
MA
RS
PR
MG
RS

SP
PA
MA
CE
CE
RR
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Ofício n° 164/2001
Brasília, 19 de setembro de 2001
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 Ronaldo
Vasconcellos e outros, que "Dá nova redação ao § 2°
do art. 230 da Constituição Federal, que concede gratuidade nos transportes coletivos urbanos para o idoso", contém número suficiente de signatários, constatando a referida proposição de:
190 assinaturas confirmadas;
2 assinaturas não-confirmadas;
1 deputado licenciado;
35 assinaturas repetidas;
2 assinaturas ilegíveis.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOSCeDI

Setembro de 200 I

111 - de mais da metade das Assembléias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 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.

CONSTITUiÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

§ 5° A matéria constante de proposta de
emenda rejeitada ou havida por prejudicada não
poderá ser objeto de nova proposta na mesma
sessão legislativa.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

TíTULO VIII
Da Ordem Social

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:
l-de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;

CAPíTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente
e do Idoso
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à
vida.

§ 1° Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares.
§ 2° Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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CAPíTULO VIII
Dos índios
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-Ias, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.

§ 1° São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 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, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.

§ 4° As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5° É vedada a remoção dos grupos indígenas
de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato 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 relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a
extinção do direito a indenização ou ações contra a
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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°.

LEI N° 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre a política nacional do
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso, e dá outras providências.
CAPíTULO I
Da Finalidade
Art. 1° A política nacional do idoso tem porobjetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando
condições para promover sua autonomia, integração
e participação efetiva na sociedade.
Art. 2° Considera-se idoso, para os efeitos desta
lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade.
Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á
pelos seguintes princípios:
I - a família, a sociedade e o estado tem o dever
de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania,
garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida;

11- o processo de envelhecimento diz respeito à
sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos;
111 - o idoso não deve sofrer discriminação de
qualquer natureza;

IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através desta política;
V - as diferenças econômicas, sociais, regionais
e, particularmente, as contradições entre o meio rural
e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos
poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei.

PROJETO DE LEI N° 4.983, DE 2001
(Do Sr. Divaldo Suruagy e outros)
Dá nova redação ao § 1° do art. 37
da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de
1997.
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(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 1° do art. 37 da Lei n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 37.

§ 1° A Justiça Eleitoral deverá oficiar

Setembro de 2001

to do art. 37 de imediato? Tendo em vista a dificuldade
de se provar, em muitos casos, quem foi o autor da infração em questão, tomo liberdade de conclamar os
nobres Pares a se juntarem a mim no sentido de, antes de imposto qualquer tipo de multa a candidato,
cuja imagem tenha sido veiculada em desacordo com
o art. 37, possa este ter a prazo de dez dias para restauração do bem.
De qualquer forma, ainda caberá ao candidato
inocente um grandes ônus - a de restaurar um bem

ao candidato para que retire, no prazo de
dez dias, a pichação, a inscrição a tinta ou a
veiculação de propaganda em desacordo
com disposto neste artigo, sob pena de multa no valor de cinco mil a quinze mil Ufir.
.....................................................
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

que não depredou - contudo, esta solução me parece
mais coerente que a atual e por isso apresento este
projeto à apreciação da Casa.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 2001. - Deputado Divaldo Suruagy.

Justificação

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

A lei eleitoral estabelece normas gerais para as
eleições, possibilitando a Justiça Eleitoral, aos candidatos e a toda população a segurança no que pertine
às regras do processo eleitoral.
A relevância da Lei n° 9.504/97 já foi demonstrada durante os anos de sua vigência. Contudo, é
normal que certos dispositivos tenham necessidade de alteração, haja vista a prática demonstrar a inviabilidade de alguns ou, até mesmo, o desvirtuamento do que de fato pretendia o legislador no fazimento da lei.
O último caso citado é o que nos leva a fazer o
presente projeto de lei.
O art. 37 da Lei nO 9.504/97 nasceu com intuito
de penalizar os candidatos que usassem inadequadamente o direito de propaganda que lhes é garantido
constitucionalmente e, assim, depredassem bens públicos ou de usp comum com pichações, inscrições a
tinta ou qualquer veiculação inadequada de sua imagem. O que vem ocorrendo, entretanto, é a imputação
injusta dos atos citados a candidatos que têm sido
alvo de seus adversários políticos.
Um candidato, cuja imagem aparece estampada em área pública, logo é tido como culpado pelo ato
e impelido a pagar multas as quais não deu causa.
Como entender que a mesmo ordenamento jurídico que assegura que ninguém é previamente considerado culpado possa imputar a multa referida no tex-

Estabelece normas para as eleições.

DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão
ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, é vedada a pichação, inscrição a tinta e a veiculação de propaganda, ressalvada a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de iluminação pública, viadutos,
passarelas e pontes, desde que não lhes cause dano,
dificulte ou impeça o seu uso e o bom andamento do
tráfego.
§ 1° A pichação, a inscrição a tinta ou a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto
neste artigo sujeitam o responsável à restauração
do bem e a multa no valor de cinco mil a quinze mil
Ufir.

§ 2° Em bens particulares independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por
meio de fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas
ou inscrições.
§ 3° Nas dependências do Poder Legislativo, a
veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da
Mesa Diretora.
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Tipo da Proposição:

PL.

Autor da Proposição:

DIVALDO SURUAGY E OUTROS

Data de Apresentação: 02/08/01

Ementa:

Dá nova redação ao ~ I" do art. J 7, da Lei 9504, de 1997.

Possui Assinaturas Suficientes: CONFERINDO
Totais de Assinaturas:

Confirmadas
.....
... _.
Não Conferem
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Fora do Exercicio
Repetidas
Ilegíveis

Retiradas

173
002
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-_.._000
001
000

000

Assinaturas Confirmadas
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

ABELARDO LUPION
AIRTON CASCAVEL
AIRTON DIPP
ALBÉRICO FILHO
ALBERTO FRAGA
ALCESTE ALMEIDA
ALCEU COLLARES
ALDO REBELO
ALEX CANZIANI
ALEXANDRE CARDOSO
ALMERINDA DE CARVALHO
ALMIR SÁ
ALOIZIO MERCADANTE
ANíBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
ANTÓNIO DO VALLE
ARNALDO FARIA DE SÁ
ARNON BEZERRA
ASDRUBAL BENTES
ÁTILA LINS
BISPO RODRIGUEf
BISPO WANOERVAl
CABO JÚLIO
CANDINHO MAnos
CARLOS BATATA
CHICO DA PRINCESA

PFL
PPS
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PDT
PCdoS
PSDB
PSB
PPB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PMDB
PPB
PSOB
PMDB
PFL
PL
PL
S.PART.
PSDB
PSOB
PSDB

PR
RR
RS
MA
DF
RR
RS
SP
PR
RJ
RJ
RR
SP
CE
CE
SC

MG
SP

CE
PA
AM
RJ
SP
MG
RJ

PE

PR
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28
29

CHICO SARDELLI
CIRO NOGUEIRA

30

CLOVIS VOLPI
COSTA FERREIRA

31

32
33
34
35
36

37
38

39
40
41

42
43

44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68

69
70
71
72
, 73

74
75

CUNHA BUENO
DAMIÃO FELlCIANO
DANILO DE CASTRO
DILCEU SPERAFICO
DIVALDO SURUAGY
DJALMAPAES
DR. HÉLIO
DUILlO PISANESCHI
EBER SILVA
EDIR OLIVEIRA
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CAMPOS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELlSEU RESENDE
ENIVALDO RIBEIRO
ESTHER GROSSI
EUJÁCIO SIMÕES
EULER MORAIS .
EULER RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EXPEDITO JÚNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO FERRO
FERNANDO ZUPPO
FEDER JÚNIOR
FLÁVIOARNS
FRANCISCO GARCIA
FRANCISTÔNIO PINTO
GASTÃO VIEIRA
GERSON GABRIELLI
GILBERTO KASSAB
GtOVANNI QUEIROZ
GIVALDO CARIMBÃO
GLYCON TERRA PINTO
GONZAGA PATRIOTA
GUSTAVO FRUET
HAROLDO LIMA
IGOR AVELlNO
ILDEFONÇO CORDEIRO
INALDO LEITÃO
IVAN PAIXÃO

PFL
PFL
PSDB
PFL
PPB
PMDB
PSDB
PPB
PST
PSB
PDT
PTB
PL
PTB
PSDB
PSB
PMOB
PSDB
PFL
PPB
PT
PL
PMDB
PFL
PPB
PFL
PSB
PTB
PDT
PT
PSDC
PPB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PDT
PSB
PMDB
PSB
PMDB
PCdoB
PMDB
PFL
PSOS
PPS

SP
PI
SP
MA
SP
PB
MG
PR
AL
PE
SP
SP
RJ
RS

MG
PE
PA
MG
MG
PB
RS
BA
GO
AM
RJ
RO
RS
BA
SC
PE
SP
RS
PR
AM
BA
MA
BA
SP
PA

AL
MG
PE
PR
BA
TO
AC
P8
SE
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

JAIME MARTINS
JAIR MENEGUELLI
JOÃO CALDAS
JOÃO COLAÇO
JOÃO COSER
JOÃO HENRIQUE
JOÃO MAGNO
JOÃO MENDES
JOÃO PIZZOLATTI
JOÃO RIBEIRO
JOÃO SAMPAIO
JOEL DE HOLLANDA
JONIVAL LUCAS JUNIOR
JORGE KHOURY
JOSÉ BORBA
JOSÉ CARLOS ALELUIA
JOSÉ CARLOS ELIAS
JOSÉ CARLOS FONSECAJR.
JOSÉ UNHARES
JOSÉ' MILlTÃO
JOSÉ,MÚCIO MONTEIRO
JOSÉ'ROBERTO BATOCHIO
JOSÉ ROCHA
JOSÉ TELES
JOSÉ THOMAZ NONÔ
JULIO SEMEGHINI
JUQUINHA
JURANDIL JUAREZ
LÉO ALCÂNTARA
LlNCOLN PORTELA
L1NO ROSSI
LÚCIA VÂNIA
LUIS BARBOSA
LUIS CARLOS HEINZE
LUIZ BITIENCOURT
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ FERNANDO
MAGNO MALTA
MARÇAL FILHO
MÁRCIO SITIAR
MARCIO FORTES
MÁRIO NEGROMONTE
MAUR1L10 FERREIRA LIMA
MAX MAURO
MAX ROSENMANN

122 MEDEIROS

123 MENDES RIBEIRO FILHO

PFL
PFL
PT
PL
PMDB
PT
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PR
MG
SP
AL
PE
ES
PI
MG
RJ

PMDB
PT
PMDB
PPB
PFL
PDr
PFL
PMOB
PFL
PMOB
PFL
PTB
PFL
PPB
PSOB
PFL
POT
PFL
PSOB
PFl
PSOB
PSOB
PMDB
PSOB
PSL
PSOB
PSOB
PFL
PPB

AL
SP
GO
AP
CE
MG
MT
GO
RR
RS

PMOB
PSOB
PPB
PL
PMDB
PPS
PSDB
PSOB
PMDB
PTB
PSOB
PL
PMOB

GO
PR
AM
ES
MS
AC
RJ
BA
PE
ES
PR
SP
RS

SC
TO
RJ
PE
BA
BA
PR
BA
ES
ES
CE
MG
PE
SP
BA

SE
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

167
168
169

170
171
172
173
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PFL
PTB
PDT
PMDB
PTB
PTB
PMDB
PSD8
PIlADB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PMD8
PL
PT
PPS
PMDB
PPB
PSOB
PFL
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PPS
PDT
PSOS
PSOS
PSOB
PDT
PFL
SÉRGIO CARVALHO
PSOS
SERGIO NOVAIS
PSB
SERGIO REIS
PTB
SILVIO TORRES
PSDS
SIMÃO SESSIM
PPB
THEMisTOCLES SAMPAIO
PMOB
URSICINO QUEIROZ
PFl
VADÃO GOMES
PPB
VICENTE ARRUDA
PSDB
VICENTE CAROPRESO
PSOS
\fILMAR ROCHA
PFL
VIRGíLIO GUIMARÃES
PT
WANDERLEY MARTINS
PSB
VEDA CRUSIUS
PSOS
ZEZE PERRELLA
PFL
MILTON BARBOSA
MURILO DOMINGOS
NE1VA MOREIRA
NELO RODOLFO
NELSON TRAD
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
OSMÃNIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLlO
OSÓRIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELlNO
PAULO FEIJ6
PAULO KOBAYASHI
PEDRO CANEDO
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
PROFESSOR LUIZINHO
REGIS CAVALCANTE
RENATO VIANNA
RICARDO BARROS
RICARDO RIQUE
RODRIGO MAIA
ROMEL ANIZIO
ROMEU QUEIROZ
ROMMEL FEIJÓ
RUBEM MEDINA
RUBENS FURLAN
SALOMÃO GURGEL
SALVADOR ZIMBALDI
SAULO COELHO
SEBASTIÃO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SÉRGIO BARCELLOS
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BA
MT
MA

SP
MS
RO
GO
MG
PR
DF
RS
PI
AM
RJ
SP
GO
MA
MG

SP
AL
SC
PR
PB
RJ

MG
MG
CE
RJ

SP
RN
SP
MG
MA
SC
AP

RO
CE
SE

SP
RJ

PI
BA
SP

eE
se
GO
MG
R.I
RS
MG

Assinaturas que Não Conferem
1
2

CARLOS DUNGA
HAROLDO BEZERRA

PTS
PSOB

PB
PA

Assinaturas Repetidas
ELlSEU RESENDE

PFL

MG
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PROJETO DE LEI N° 5.124, DE 2001
(00 Sr. Roberto Pessoa)

tos mais importantes de sua vida: a reformulação do
Sanatório de Messejana.

Denomina Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes o Hospital de Messejana, localizado em Fortaleza, Estado do
Ceará.
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O Hospital de Messejana, localizado em
Fortaleza-CE, passa a denominar-se Hospital or.
Carlos Alberto Studart Gomes.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em 1944, logo após seu retorno ao Ceará, foi indicado pelo or. Mozart Catunda, então presidente do
IPEC, para dirigir o Sanatório de Messejana, onde
permaneceu até se aposentar.
Acrescentamos que nesses 39 anos de dedicação ímpar e de trabalho probo, o pequeno sanatório
ganhou dimensão modelar de Hospital para Doenças
Torácicas e cardiovasculares, nada ficando a dever
aos hospitais dos grandes centros. Com criatividade e
responsabilidade, traçou uma meta e atingiu seu objetivo. O tisicômio com 20 leitos foi multiplicado por 1O,
o que comprova sua competência administrativa e o
exercício de uma gestão voltada inteiramente para a
coletividade,
Não podemos deixar de mencionar que nem
tudo foi fácil. Voltamos ao depoimento do Oro Régis
Jucá, que em artigo publicado na imprensa cearense,
afirmou sobre o Oro Carlos Alberto "como Diretor, atravessou as diferentes fases do Hospital, IPEC, IAPB,
INPS, Inamps e enfrentou com calma e bom senso diversas turbulências. Formou um grupo de trabalho,
mas nunca uma curriola. O balanço da vida de um homem é positivo quando a sua contribuição for maior
do que aquilo que auferiu. O Dr. Carlos Alberto deu
muito mais do que recebeu". Este é, sem dúvida, um
testemunho compartilhado por todos os cearenses.
O Hospital de Messejana foi, inegavelmente, a
grande realização do Oro Carlos Alberto, mas não foi a
única. Seus conhecimentos e experiência foram aplicados também na reestruturação do Hospital Geral
de Fortaleza, na transformação do Sanatório de Maracanaú em Hospital Geral e transmitidos a outras gerações. Foi professor catedrático do Instituto de Ensino do Estado do Ceará, Vice-Presidente do curso de
Organização e Administração Hospitalar, ministrado
pelo Oro Odair Pedroso, Presidente da Sociedade de
Patologia Respiratória e da Sociedade Cearense de
Radiologia, Presidente do Centro Médico Cearense e
membro da Academia Cearense de Medicina, Presidente do Centro de Estudos Prof. Manoel de Abreu,
do Sanatório de Messejana.
Integrou variadas entidades médicas, sendo
Sócio Honorário da Sociedade Pernambucana de Tuberculose, Sócio Honorário do Instituto Mineiro da
História da medicina, sócio Correspondente do Ateneu de Tisiologia Clemente Ferreira, do Amazonas,
Associação Internacional contra a Tuberculose, Sociedade Brasileira de Tuberculose, American College of
Chest Physicians, American Trudeau Society entre
outras. Autor de numerosos trabalhos publicados em

Justificação
Nosso projeto objetiva homenagear o or. Carlos
Alberto Studart Gomes, um dos grandes vultos cearenses na área da medicina, da administração e, principalmente, do humanitarismo, que dirigiu por quase
quatro décadas o Hospital de Messejana, conseguindo com muito trabalho, dedicação e probidade transformá-lo num centro de referência nacional.
Em toda a sua vida, foi um sacerdote da medicina e uma de suas maiores expressões. Quando faleceu, em maio de 1999, um de seus discípulos, o Dr.
Régis Jucá, manifestou que comunidade médica ficava mais pobre e o Hospital de Messejana sem o seu
grande nome.
O or. Carlos Alberto Studart Gomes nasceu em
Fortaleza, em 23 de setembro de 1917, onde cursou
seus estudos primários e secundário. Teve sua vocação para a medicina incentivada pela admiração ao
médico da família, Dr. Adalberto Studart. Aos 17 anos,
iniciou seus estudos na Faculdade de Medicina da
Bahia. Por motivos de saúde, transferiu-se para Minas
Gerais, local em que concluiu o curso e deu os primeiros passos por profissionais como residente do Hospital Militar de Minas Gerais, oficial do Corpo de Saúde da Polícia Militar Mineira.
Registramos que, antes de regressar ao Ceará,
o or. Carlos Alberto incursionou pela Amazônia, convidado para ser médico do Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Retornando a Fortaleza, desempenhou papel fundamental na
estruturação de instituições e de entidades da classe
e foi admitido como Tisiologista do Instituto de P,el/idência do Estado do Ceará - IPEC. Um fato marcante
na volta a sua terra foi o curso de pós-graduação do
Sanatório Imaculada Conceição da Universidade Federal de Minas Gerais, que deu início a um do:~ prúj'3-
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revistas médicas, foi diversas vezes homenageado
pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
É com esse espírito de reconhecimento ao vasto e profícuo trabalho do Dr. Carlos Alberto Studart
Gomes que oferecemos à apreciação dos nobres Pares o presente projeto de lei e esperamos contar com
o apoio de todos para a sua rápida aprovação e transformação em norma legal.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 2001. Deputado Roberto Pessoa.
PROJETO DE LEI N° 5.295, DE 2001
(Do Sr. Roberto Pessoa)
Denomina Complexo Industrial e
Portuário Governador Virgílio Távora, o
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, localizado no Município de São
Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará.
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art 24, 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Complexo Industrial e Portuário do Pecém, localizado no município de São Gonçalo do
Amarante - CE, passa a denominar-se Complexo
Industrial e Portuário GovernadorGovenador Virgílio
Távora.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- .
blicação.
Justificação
Nosso projeto de lei objetiva homenagear o líder
político e administrador público cearense Virgílio de
Moraes Fernandes Távora, detentor de indiscutível
folha de serviços prestados ao Ceará, ao Nordeste e
ao Brasil, por quase quarenta anos.
Virgílio Távora exerceu, por duas vezes, o mandato de Governador do Estado do Ceará, de 1963 a
1966 e de 1978 a 1982. Sua primeira administração
foi marcada pelo planejamento. Pioneiramente, lançou o Plano de Metas I e li, imprimindo ao seu governo a marca de "governo planejado" e dotando o Ceará
das condições necessárias indispensáveis à alavancagem da economia para o pleno desenvolvimento.
Homem de visão, defensor das questões do
Nordeste, preconizando a correção das disparidades
interespaciais, grande lutador para a construção de
uma nação menos desigual, marcada por uma política de desenvolvimento mais homogênea e integrada.
No Ceará, foi responsável pela implantação de projetos estruturantes e o principal impulsionador da industrialização do estado com a criação dos Distritos
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Industriais do Ceará. O primeiro em Maracanaú e o
segundo em Caucaia, ocasionando uma verdadeira
revolução para a época. Levam ainda sua marca a implantação do Porto de Mucuripe, a primeira siderúrgica instalada no Ceará, do Grupo Gerdau, a linha de
transmissão de energia elétrica de Fortaleza - Paulo
Afonso, sistema rodoviário, telecomunicações, dentre
outras não menos importantes.
Exerceu mandatos de Deputado Federal nas legislaturas de 1950 a 1954, de 1954 a 1958 e 1966 a
1970; e dois mandatos de Senador: de 1971 a 1979 e
1983 a 1988, sendo esse último interrompido pelo
seu falecimento, não sem antes dar sua importante
contribuição na elaboração da nossa Constituição
atual como Membro Titular da Comissão de Sistematização.
Militar, com uma carreira bem sucedida, onde
chegou a conquistar a patente de coronel, sua capacidade de trabalho, seu caráter e sua autenticidade
conquistaram a respeito de todos. Um fato sempre
destacado na sua biografia e que dá idéia da sua coragem cívica é que na solenidade de inauguração da
linha de transmissão de energia de Paulo Afonso para
o Ceará, no palanque com o Presidente Castelo Branco, Virgílio Távora agradeceu ao presidente deposto
João Goulart a obra que naquele instante era entregue ao Ceará, beneficiando sua população.
Iniciou a carreira como funcionário público. Formou-se em Engenharia e era movido pela preocupação em não apenas conhecer e estudar os problemas, mas principalmente propor soluções capazes de
amenizá-los. Ocupou cargos importantes como o de
Ministro de Estado de Viação e Obras Públicas. Foi
um estudioso profundo da questão portuária brasileira, o que respalda nossa intenção de dar o seu nome
ao Complexo Industrial Portuário de Pecém.
É com esse espírito que oferecemos à apreciação dos nobres Pares o presente projeto de lei e esperamos contar com a apoio de todos para a sua rápida aprovação e transformação em norma legal.
Sala das Sessões, 5 de setembro 2001. - Deputado Roberto Pessoa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.265, DE 2001
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
(MENSAGEM N° 744/01)
(TVR N° 992/01)
Aprova o ato que outorga concessão a Fundação Cultural e Educacional
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de Itajaí para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Joinville, 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 5 de julho de 2001, que outorga concessão à Fundação Cultural e Educacional de Itajaí para executar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado César Bandeira, Presidente.
TVR N° 992 DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 744/01
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 5 de julho de 2001, que outorga concessão à Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto a apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 5 de julho de 2001 , que "Outorga concessão
às entidades que menciona, para executar serviço de
radiodifusão, com fins exclusivamente educativos, e
dá outras providências". As entidades mencionadas
são as seguintes:
1 - Fundação João Paulo 11, na cidade de Palmas-TO (onda média);
2 - Fundação Cultural de Januária, na cidade de
Januária-MG (sons e imagens):
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3 - Fundação Prevê, na cidade de Bauru-SP
(sons e imagens); e
4 - Fundação Cultural e Educacional de Itajaí,
na cidade de Joinville-SC (sons e imagens).
Brasília, 16 de julho de 2001. - Fernando Henrique Cardoso.
MC 00320 EM
Brasília, 22 de junho de 2001
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, com fins exclusivamente educativos, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Fundação João Paulo II na cidade de Palmas,
Estado do Tocantins (Processo n° 53000.004811/00);
• Fundação Cultural de Januária, na cidade de
Januária, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000126/00);
• Fundação Preve, na cidade de Bauru, Estado
de São Paulo (Processo n° 53830.000289/00);
• Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, na
cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina (Processo nO 53000.000418/01 ).
2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-Lei
n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1° do art.
13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
2.108, 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 encontram
devidamente instruídos, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuírem as entidades as
qualificações exigidas para a execução do serviço.
4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos processos correspondentes.
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 5 DE JULHO DE 2001
Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão, com fins exclusivamente
educativos, e dá outras providências.
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o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n04.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963.
Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão à Fundação
João Paulo 11, para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins
(Processo n° 53000.004811/00).
Art. 2° 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 exclusivamente educativos:
1- Fundação Cultural de Januária, na cidade de
Januária, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000126/00);
11- Fundação Preve, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo n° 53830.000289/00);
111 - Fundação Cultural e Educacional de Itajaí,
na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina (Processo n° 53000.000418/01 ).
Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de julho de 2001; 180° da Independência e 113° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.
Aviso n° 810 - C. Civil
Brasília, 16 de julho de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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Senhor Primeiro Secretário
.
' .
En~a~lnho a essa Se.cretarla Mens~g~m do
Excelentlsslmo Senh~r ~resldente da Republ.lca na
qual submete a apreclaçao do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 5 de julho de 2001 que
"Outorga concessão as entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão, com fins exclusivamente educativos, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
_
~
COMISSAO DE CI_ENCIA E TECt:J0LOGIA,
COMUNICAÇAO E INFORMATICA
1- 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 consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que outorga concessão à Fundação Cultural e Educacional
de Itajaí para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.
11- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regulada pelo Decreto n052.795, de 31 de outubro de 1963,
com as modificações do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumentos jurídicos, a outorga de concessão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.
No processo em questão, a Fundação Cultural e
Educacional de Itajaí atendeu aos requisitos da legislação específica, inclusive do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, e apresentou a declaração
prevista na Portaria Interministerial n° 651, de 15 de
abril de 1999.
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o ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende as formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. Deputado Francistônio Pinto, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~, DE 2001
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural e Educacional
de Itajaí para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto
de 5 de julho de 2001 , que outorga concessão à Fundação Cultural e Educacional de Itajaí para executar,
peto prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. Deputado Francistônio Pinto, Relator.
11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Francistônio Pinto, à TVR n°
992/01, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.
Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira - Presidente; Francistônio Pinto e Júlio Semeghini - Vice-Presidentes; Alberto Goldman,
Augusto Franco, Domiciano Cabral, lris Simões, Luiz
Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo
Coelho, Silas Câmara, Léo Alcântara, Salvador Zimbaldi, Josué Bengtson, Arolde de Oliveira, Corauci
Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz
Moreira, Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton
Lima, Benito Gama, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Ricardo
Izar, Jonival Lucas Júnior, Marcelo Barbieri, Gilberto
Kassab, José Borba, Ana Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Márcio Reinê.~do
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Moreira, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Vic Pires Franco,
Ary Kara, Valdeci Paiva, Givaldo Carimbão, Agnaldo
Muniz, Dr. Hélio, Olímpio Pires, Bispo Wanderval e
Oliveira Filho.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado César Bandeira, Presidente.
Errata
(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)
Onde se lê:
PROJETO DE LEI ~ 2.885, DE 2000
(Do Sr. Regis Cavalcante)
Altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, e dá outras providências".
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54))
Leia-se:
PROJETO DE LEI N° 2.885, DE 2000
(Do Sr. Regis Cavalcante)
Altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências".
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Finanças e Tributação (Art. 54); e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54))
Errata
(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)
Onde se lê:
PROJETO DE LEI N° 4.282, DE 2001
(Do Sr. Airton Dipp)
Dá nova redação ao inciso I do art.
70 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
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Leia-se:
PROJETO DE LEI N° 4.282, DE 2001
(Do Sr. Airton Dipp)
Dá nova redação ao inciso I do art.
70 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de

1996.
(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)
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à
IV - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estamos
reunidos neste instante em sessão solene, cujo propositor é o ilustre Deputado Mário Negromonte, para
homenagear os 59 anos de criação da Companhia
Vale do Rio Doce.
Convido para compor a Mesa os Srs. Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Presidente do Conselho de
Administração da Companhia Vale do Rio Doce; Roger Agnelli, meu amigo e Diretor-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce; o ilustre Deputado Mário
Negromonte, autor da proposição desta solenidade; e
o Sr. Israel Pinheiro, chefe do escritório da representação de Minas Gerais nesta Casa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Neste
instante, convido as Sras. e os Srs. Parlamentares e
convidados para assistirem a um vídeo institucional
sobre a Companhia Vale do Rio Doce no telão da
Câmara.
(Apresentação de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
dar início oficialmente a esta solenidade, já que temos
à mesa um representante de Minas Gerais, se me
permite o meu companheiro Deputado Zenaldo Coutinho, ilustre representante do Pará, convido o Senador Luiz Otávio para também, em nome dos paraenses, compor a Mesa Diretora dos trabalhos, dada a
importância daquele Estado na vida e na história da
Vale do Rio Doce. (Palmas.)
Por fim, com satisfação muito pessoal, convido
um grande brasileiro que tem dedicado sua vida às
boas causas deste País, cuja história está muito ligada à própria história da Vale do Rio Doce. É um prazer
muito grande receber o Dr. Eliezer Batista, a quem
convido para compor a mesa e participar desta solenidade, ele que é, certamente, uma das maiores, senão a maior referência nacional e internacional do
Brasil no campo da mineração. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sras. e
Srs. Parlamentares, senhores diretores e executivos
da Vale do Rio Doce que aqui hoje nos dão a honra da
presença, em homenagem aos 59 anos da criação da
Vale do Rio Doce, a Presidência da Câmara dos Deputados saúda neste instante cada um daqueles que,
ao longo dos anos, construíram a principal empresa
brasileira do setor de mineração, que tem desempenhado papel relevante em nossa economia, concorrendo para o progresso do País, inclusive, o que é extremamente importante, mediante a geração de amplos e efetivos benefícios na área social.
Trata-se, portanto, de contribuição expressiva e
continuada, reforçada cada vez mais pelo empenho,
competência e dedicação de profissionais conscientes da importância e das responsabilidades da empresa.
Com efeito, a bem-sucedida trajetória da Vale
do Rio Doce acentua o compromisso com o futuro e a
certeza de sucesso que somente o trabalho sério
pode proporcionar.
Ao assinalar a atuação da empresa, sua grandeza e o elevado padrão de qualidade, importa observar, sobretudo, o seu significado como base segura
para o processo de desenvolvimento nacional. Mais
que uma empresa ou um conjunto de empresas, a
Companhia Vale do Rio Doce é um amplo e importantíssimo pólo de desenvolvimento social e econômico.
A Vale, que constitui para nós, brasileiros, justo
motivo de orgulho, ocupa a liderança do setor de mineração, com eficiência e capacidade gerencial comprovadas, distinguindo-se como um dos maiores e
mais respeitados complexos minero-industriais do
mundo.
Tendo como carro-chefe a extração de minério
de ferro, responsável por 40% do faturamento, a companhia trabalha também com ouro, manganês, produção de aço, alumínio, pesquisa geológica e serviços
de transportes.
Todas as áreas de atuação da empresa são beneficiadas por investimentos contínuos em pesquisa,
em tecnologia, visando ao desenvolvimento e ao domínio do vasto campo de conhecimentos específicos
para o processamento industrial de recursos minerais
A propósito, cabe ao Centro de Desenvolvimento Mineral da Companhia Vale do Rio Doce, criado em
1965, o desenvolvimento de métodos e técnicas de
beneficiamento de minérios, de acordo com as especificações dos consumidores, tarefa para a qual dispõe de área de tecnologia moderna, eficiente e comparável aos grandes centros mundiais de pesquisa
nesse segmento minero-metalúrgico.
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Atualmente, a CVRD dedica-se a amplo programa de pesquisas minerais em vários Estados do Brasil, objetivando a descoberta de novas jazidas.
A Companhia Vale do Rio Doce está comprometida também com o conceito de desenvolvimento sustentável, considerando a política ambiental como um
dos fatores fundamentais para assegurar sua competitividade.
Quanto ao processo de informatização da
Companhia Vale do Rio Doce, que teve início em
1964, a empresa, desde então, vem ampliando e
modernizando sua estrutura de telecomunicações
e de tecnologia da informação, sob a responsabilidade da Gerência Geral de Informática, no Brasil e
no exterior. E em razão do desenvolvimento alcançado nessa área (tecnologia da informação), a
Companhia Vale do Rio Doce recebeu o prêmio,
"The Global 100", da revista Computer World, vinculada à International Data Corporation -IDC, uma
das instituições de pesquisa mais respeitadas na
área de informática. Assim, a Companhia Vale do
Rio Doce passou a fazer parte da seleta lista das
cem melhores empresas do mundo no uso da informática como ferramenta de competitividade.
Outro prêmio importante que a Companhia Vale
do Rio Doce mereceu - e todos nós nos orgulhamos
disso - foi a inclusão de sua solução tecnológica para
gestão integrada de transportes na coleção permanente do Smithsonian Institute.
Ressalte-se ainda a orientação conferida ao trabalho da Fundação Vale do Rio Doce, criada em
1968, e que deve agir como efetivo instrumento de
ação social e desenvolvimento regional sustentado,
com foco prioritário na educação, mas atuando também nas áreas afins do desenvolvimento social e da
cultura, sempre em parceria com a sociedade.
Portanto, não faltam razões para celebrar as realizações e os sucessivos êxitos alcançados ao longo
da história da Companhia Vale do Rio Doce, desde a
fundação em 9 de junho 1942, passando pela privatização em maio de 1997, até os fatos mais recentes
que confirmam o seu grau de progresso e excelência,
entre os quais, no ano passado, o melhor resultado já
obtido nos 59 anos de atuação da empresa: faturamento de R$9,8 bilhões e um lucro recorde de R$2,1
bilhões.
A Presidência da Câmara dos Deputados, nesta
oportunidade, congratula-se com o ex-Presidente da
CVRD, Embaixador Jório Dauster, que cumpriu de
forma eficiente sua missão, concorrendo para um período de extraordinária expansão, inclusive levando a
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companhia a alcançar lucros extremamente importantes.
Gostaria de fazer uma saudação muito especial
ao atual Presidente da Companhia Vale do Rio Doce,
Sr. Roger Agnelli, economista audacioso, competente, preparado e que assume o cargo com o firme propósito de dar dimensão global à Vale do Rio Doce, revelando a decisão de promover mais expansão e investir para continuar melhorando os resultados da
companhia, como mineradora, empresa de logística e
também de energia, área que conta com oito hidrelétricas em operação e sete em construção.
Tenho absoluta convicção de que as perspectivas da Vale do Rio Doce para o nosso futuro são extremamente alvissareiras.
Cabe reiterar, em nome desta Casa, dos Srs.
Parlamentares e daqueles que aqui representamos, a
confiança na Companhia Vale do Rio Doce e nos resultados de seu trabalho em benefício do País, reconhecendo os grandes méritos da empresa, a lucratividade, os serviços prestados no âmbito social, a eficiência e dedicação que mantém nas numerosas atividades que empreende.
Por fim, permitam-me dizer, Sr. Presidente do
Conselho de Administração da empresa, Dr. Luiz Tarquínio Sardinha Ferro; meu caro Presidente, Dr. Roger Agnelli; Srs. Diretores da Vale do Rio Doce, que
poucas sessões de homenagem promovidas por esta
Casa tiveram participação tão expressiva de Parlamentares e de figuras extremamente representativas
da sociedade brasileira como esta.
Vejo aqui o Dr. Rafael de Almeida Magalhães, o
ilustre Líder Odelmo Leão, dentre tantas outras personalidades, o que mostra, de forma muito clara, a importância da Vale do Rio Doce para o País. Esta Casa
dá muita importância à parceria entre os Parlamentares e a Companhia. Devemos aprofundá-Ia cada vez
mais, no sentido de valorizar a empresa e dar-lhe
condições de competitividade no mercado internacional. Para isso, a Câmara dos Deputados estará sempre aberta a receber da Vale do Rio Doce informações sobre sua história e, sobretudo, sobre suas
perspectivas.
Acredito - e dizia isso há pouco, quando recebia
no meu gabinete os dirigentes da empresa - que
cabe à Câmara dos Deputados papel extremamente
importante, tanto na informação interna aos Parlamentares das virtudes da empresa, como de sua importância na economia nacional. A partir dessas informações, esta Casa será a grande parceira da Vale do
Rio Doce, para que ela continue fazendo os investimentos em benefício da economia brasileira, sem
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perder de vista seu comprometimento e compromisso
claro com as questões sociais e ambientais. Estas
têm sido marcas também muito claras das últimas administrações da Vale do Rio Doce.
Portanto, recebam nossas homenagens.
Esta Casa é e será sempre parceira das boas
causas deste País - e a Vale do Rio Doce, sem dúvida
alguma, é uma das melhores.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao autor da proposição, ilustre Deputado
Mário Negromonte.
Em seguida, S. Exa assumirá a direção dos trabalhos, visto que já havia marcado reunião com os líderes partidários em meu gabinete.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PPB - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Luiz Tarquínio
Sardinha Ferro, Presidente do Conselho de Administração da Vale do Rio Doce; Sr. Roger Agnelli, Presidente da Vale do Rio Doce; Sr. Eliezer Batista, representante do Conselho das Ações Federais da Presidência da República; Senador Luiz Otávio, senhores
diretores, executivos e funcionários da Vale do Rio
Doce, começamos o nosso pronunciamento com uma
pergunta: por que esta sessão solene dedicada à Vale
do Rio Doce?
Constituída em 1942 como empresa do Governo Federal e privatizada em 1997, haverá quem suponha que a homenagem deveria acontecer apenas em
2002, quando a empresa comemorará sessenta anos
de fundação e cinco anos de privatização. Propositadamente, decidimos homenageá-Ia agora, antes da
grandiosa festa do próximo ano, porque, para nós, o
que importa não é a data redonda, mas a própria Vale
do Rio Doce, a empresa em si, o muito que ela representa para o Brasil e para o povo brasileiro.
Assim, requeremos esta sessão por idealismo,
porque acreditamos na força do empresariado brasileiro que faz da Vale do Rio Doce um dos maiores empreendimentos do mundo.
Criada pelo Presidente Getúlio Vargas, a empresa nasceu do grande esforço do Governo em prol
da industrialização do País, do aproveitamento das
nossas riquezas e do desenvolvimento da nossa economia. Foi a época da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, da PETROBRAS, do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social e de muitas
outras instituições que tanto fizeram para nos tornarmos uma Nação economicamente mais expressiva e
socialmente mais próspera.
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A privatização da empresa, em 1997, não significou um mau negócio para o Governo, um prejuízo para
os cofres públicos, mas uma decorrência de que, cumprida a obrigação do Estado, competia à iniciativa privada levar adiante a gigantesca obra, assumindo as
obrigações que, se em determinado momento cabiam
ao Governo, seriam doravante do empresariado.
Como Deputado Federal, atuamos permanentemente em defesa de instituições que, quando privatizadas, ficam melhores e mais estáveis, crescem e
produzem mais, geram empregos e expandem negócios. Tudo em favor do crescimento econômico e desenvolvimento social. O caso da Companhia Vale do
Rio Doce prova que a privatização em si não é necessariamente maléfica. Quando bem conduzida, segundo as normas da legalidade do procedimento ético, do
interesse público, é proveitosa para o Governo, compradores, empresa, trabalhadores, Estado e para os
cidadãos. Devemos todos conhecer melhor essas
grandes empresas para que possamos respeitá-Ias
como símbolo do talento e da capacidade de realização do nosso povo.
Um dos mais importantes e produtivos grupos
empresariais brasileiros, a Companhia Vale do Rio
Doce tem dimensão internacional e conta com clientes em mais de trinta países. Atuando nos setores de
recursos naturais e logística, a empresa mantém escritórios na América do Norte, Europa e Ásia, onde
estão seus principais compradores. Em 2000, a Vale
do Rio Doce bateu vários recordes históricos: produção de 119,7 milhões de toneladas de minério de ferro' investimentos de 3,2 bilhões de reais e lucro líquido de 2,1 bilhões de reais.
A empresa é a maior exportadora mundial de minério de ferro e pelotas, a segunda maior produtora de
manganês, uma das maiores produtoras de ouro da
América Latina e tem interesses na lavra, no beneficiamento e na exportação de vários outros minerais,
como bauxita, caulim e potássio. Administra, também,
as duas mais produtivas ferrovias brasileiras, a Estrada
de Ferro Vitória-Minas e a Estrada de Ferro Carajás.
Não surpreende, assim, que a Vale do Rio Doce
cumpra o relevante papel de indutora do desenvolvimento nacional. Há seis décadas, a Companhia vem
criando e desenvolvendo inúmeros projetos, gerando
empregos, fortalecendo setores da indústria e realizando investimentos em infra-estrutura.
Essas ações projetaram mundialmente o nome
do Brasil e favoreceram nossa balança comercial,
permitindo-nos ocupar importantes espaços na economia mundial. Em 2000, as exportações do Sistema
Vale totalizaram 3,2 bilhões de dólares, soma que
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enaltece a empresa como a que mais contribui positivamente para o saldo da balança comercial brasileira.
No processo de globalização econômica por
que passa o mundo, a Vale do Rio Doce faz do Brasil
não um simples cliente, espectador, objeto das mudanças, mas um protagonista, um agente, parceiro na
construção de um mundo novo, mais justo e mais humano.
Quando a crise energética amedronta o Governo e assusta o povo, mais significativos se mostram
os investimentos da Vale em infra-estrutura, principalmente nos setores de logística e energia. Os projetos
para a geração de energia elétrica de que a empresa
participa adicionarão 6.461 megawatts à capacidade
instalada do sistema elétrico interligado brasileiro,
com recursos previstos que vão além dos 3 bilhões de
dólares, dos quais cerca de um bilhão e meio de dólares gastos pela própria Companhia.
Se tem os pés no presente, os olhos da Vale,
como observamos, estão voltados para o futuro, para
o Brasil de amanhã, para as condições em que haveremos de enfrentar e vencer os gigantescos desafios
que nos traz o século XXI. Como grande empresa, a
Vale do Rio Doce é consciente da enorme responsabilidade que assumiu para com as próximas gerações, às quais deveremos legar um Brasil melhor e
mais próspero.
Em Carajás, testemunhamos pessoalmente
esse gigantesco esforço. Uma das maiores e mais ricas províncias minerais do planeta, Carajás fica no
sul do Pará em plena floresta amazônica. Integra o
Sistema Norte da Companhia Vale do Rio Doce, formado ainda pela Estrada de Ferro Carajás, com 892
quilômetros de extensão, e pelo Terminal Marítimo de
Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão.
Em Carajás, a empresa extrai e beneficia anualmente 50 milhões de toneladas de minério de ferro,
um milhão de toneladas de manganês e dez toneladas de ouro, além de desenvolver projetos para a produção de cobre, níquel e outros minerais de grande
qualidade. Para fazer funcionar todo esse sistema, a
Companhia construiu um Núcleo Urbano capaz de
abrigar, com segurança e conforto, nada menos do
que 7 mil pessoas, entre técnicos, operadores e pessoal administrativo.
Comprometida com o conceito de desenvolvimento sustentável, a Companhia Vale do Rio Doce
tem por questão de honra uma política ambiental permanente, que institui como obrigatória a busca do
equilíbrio entre a proteção do ecossistema e o aproveitamento econômico a que ele se presta. Para a
empresa, o respeito ao meio ambiente é fator funda-
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mental em todas as instâncias do desenvolvimento de
seus negócios e projetos, produtos e serviços.
Não por coincidência, todas as unidades operacionais da Companhia submetem-se às especificações da Norma ISO 14001. No ano passado, foi aberta ao público a Reserva Natural da Vale do Rio Doce
em Unhares, no Espírito Santo, com 22 mil hectares
de Mata Atlântica. Prova de que, para a empresa, os
números pesam tanto quanto a valorização da ecologia, a proteção do meio ambiente, a manutenção do
patrimônio natural brasileiro.
Instrumento de ação social da Companhia, a
Fundação Vale do Rio Doce trabalha pela promoção
humana, pelo desenvolvimento e pelo bem-estar das
comunidades que vivem nas áreas de atuação da empresa. Tendo como prioridades a saúde, a educação
e a cultura, a Fundação mantém, a par de outros programas, o Escola que Vale, o Canal Futura, o Vale
Informática e o Capacitação Solidária. São, ao todo,
cerca de cinqüenta projetos com milhares de participantes.
Tem razão o Dr. Jório Dauster, Presidente da
Companhia: "A Vale sabe que o caminho mais rápido
para corrigir a injustiça social é através da educação,
de contribuições permanentes e inovadoras para a
valorização da cidadania. Hoje, é opinião praticamente unânime que a promoção do desenvolvimento social não é tarefa única do Estado, mas fruto do trabalho
solidário das empresas e de todos os cidadãos."
Muito, ainda, haveria a dizer sobre a Vale, sobre
suas conquistas e realizações, sobre a bela história
de trabalho e de luta com que, há quase sessenta
anos, contribui para o desenvolvimento do Brasil e
para a prosperidade do povo brasileiro. Hoje, orgulhamo-nos de vê-Ia brilhar como uma das maiores e mais
importantes empresas do mundo, obra que se construiu com a força dos nossos braços e a firmeza do
nosso ânimo.
Este, o sentimento que nos levou a requerer a
justa homenagem que prestamos à Companhia Vale
do Rio Doce.
Aos seus diretores e funcionários, nosso respeito e reconhecimento pelo grandioso trabalho com que
transformam a riqueza da nossa terra no desenvolvímento econômico e na prosperidade social a que tem
direito o Brasil.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
me despedir, saúdo o Dr. Fábio de Oliveira Barbosa,
ilustre Secretário do Tesouro Nacional, nosso conterrâneo de Minas Gerais e membro do Conselho de
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Administração da Vale do Rio Doce, que nos honra
com sua presença.

pois, além da realização de um objetivo, a visão que
era de uma beleza indescritível.

Solicito aos oradores inscritos - como era de se
esperar, temos oradores indicados por praticamente
todos os partidos para falar nesta sessão solene - que
se atenham ao prazo máximo de quatro minutos, para
que todos possam se pronunciar antes do início da
sessão do Congresso Nacional, que votará hoje, inexoravelmente, Dr. Fábio Barbosa, o PPA-esperamos.
Reitero apelo aos Srs. Parlamentares para que
não ultrapassem o prazo estabelecido em seus pronunciamentos.
Passo a presidência ao autor do requerimento,
Deputado Mário Negromonte.

Assisti, com entusiasmo infantil, a toda a movimentação criada em torno da instalação da mineradora: construção da Estrada de Ferro ltabiralDrumond, construção da Estação Ferroviária e de sua infra-estrutura e o início das atividades mineradoras no
Pico do Cauê. Guardo, até hoje, vivas lembranças daquele período: o minério quebrado pela força do homem, cujos braços suportavam o peso das marretas
que chegavam a pesar cinco quilos; as galiotas (carroças) que levavam o minério para os caminhões;
cada caminhão carregando perto de seis toneladas
de minério, que eram despejadas nos vagões, na estação ferroviária em Desembargador Drumond, a
mais ou menos quarenta quilômetros de Itabira em
estrada de terra.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mário Negromonte, § 2° do artIgo 18 do
Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) Com a palavra o Deputado Olimpio Pires, pelo Partido
Democrático Trabalhista, PDT.
O SR. OLlMPIO PIRES (Bloco/PDT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Vale do Rio Doce, Sr. Presidente do Conselho, senhoras e senhores, vou falar
um pouco da Vale que eu vivi, da Vale do passado.
É com enorme satisfação que venho a esta tribuna, em nome do meu partido, o PDT, participar da
homenagem que esta Casa presta à Companhia Vale
do Rio Doce.
Tal incumbência é para mim privilégio e emoção
pois, itabirano que sou, não por circunstância, mas
por opção, pude ser testemunha do nascimento dessa grande empresa. Itabira é o cenário e o chão - lugar onde tudo começou.
Garoto ainda, tinha 9 anos quando cheguei a
Itabira no ano de 1942, exatamente dois meses após
o início das atividades da Vale. Minha família, como
tantas outras, decidiu fixar - se na cidade, em virtude
de uma visão promissora que se descortinava para o
Município. A implantação da Companhia Vale do Rio
Doce mudou toda a perspectiva de desenvolvimento
da região.
Naquela época, subir ao cume do Pico do Cauê
era aventura, passeio planejado durante dias. Para realizar tal aventura com segurança, íamos em grupo.
Mais parecíamos alpinistas corajosos, tentando alcançar o mais difícil dos objetivos, pois o tamanho da
montanha e os caminhos íngremes dificultavam a escalada. O sacrifício era duplamente recompensado

No final de 1943, a Estrada de Ferro Vitória-Minas chega a Itabira. A Vitória-Minas marca o
grande salto da Vale do Rio Doce. A ferrovia significa
o escoamento mais rápido da produção da empresa.
Cresci junto com a Vale. Acompanhei todo o processo de seu desenvolvimento; fui espectador de sua
história. Testemunhei as vitórias e as dificuldades de
sua implantação.
Em 1945, estávamos no final da Segunda Guerra Mundial; o planeta se levantava das cinzas, recuperava - se das tragédias e as dificuldades financeiras
eram imensas, comprometiam todo um planejamento.
Foram dois anos de muitas dificuldades.
As conseqüências do conflito foram imensas.
Não havia mais compradores de minério. As vendas
chegaram a 30% a menos do que foi comercializado
no ano anterior; os compromissos vencidos não eram
pagos.
Conheci pessoas, que já não estão mais entre
nós, que assumiram pessoalmente as responsabilidades da mineradora, utilizando-se de crédito próprio, num esforço para que a Vale pudesse continuar
funcionando.
O ano de 1947 marca o início de uma nova fase,
a da participação da empresa no mercado interno. É o
ano da criação da companhia Aços Especiais Itabira
e da Ferro e Aço de Vitória. As exportações crescem e
atingem 80% do minério produzido no Brasil.
No início da década de 50, a empresa deu a arrancada decisiva rumo à sua consolidação. Sob a
Presidência de Juracy Magalhães, a Vale teve seu faturamento aumentado, conseguindo quitar seus compromissos e entrando na fase de modernização, com
a expansão da Mina do Cauê.
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Em 1951, a nova fase era de expansão, onde os
empreiteiros já não tinham mais vez na Mina do Cauê.
Começa o período de exploração das Minas da Conceição e Dois Córregos.
Como funcionário de um dos empreiteiros, participei da primeira visita à Mina da Conceição. O local
era de difícil acesso: não havia estrada e a vegetação
era bastante densa.
A década de 60 assinala a consolidação da Vale
no mercado internacional. Já considerada uma das
maiores mineradoras do mundo, a empresa exportava volume cada vez maior, batendo recordes a cada
ano.
Os anos 70 se caracterizam pela diversificação
das atividades da Vale. Foram criadas diversas subsidiárias e teve início a atividade de reaproveitamento do
que, até então, era considerado rejeito. A partir daí, o
que era problema passou a ser solução. A Vale não tínha mais onde colocar o rejeito, os leitos dos rios estavam cheios e poluídos. A empresa, que sofria com o
crescente número de ações na Justiça e com o pagamento dessas ações, transformou o prejuízo em lucro.
Esse é um período que podemos chamar de período mineiro da Vale do Rio Doce, pois foi o tempo
em que a empresa manteve sua atividade extrativa
apenas em Minas Gerais. Mas tinha novos planos:
pretendia ganhar o mundo. E se lançou em empreendimentos ousados. Instalou-se nos Estados do Pará,
Maranhão, Bahia; atravessou as fronteiras nacionais.
E era grande o movimento em Itabira - a Vale crescia
e fazia a cidade crescer.
Cauê, Jacutinga, Dois Córregos, Conceição - ali
teve início a história da extração de minério de ferro.
Nos anos 80, a Vale tem o seu maior crescimento, já não era mais só Minas Gerais, Carajás começa
a produzir em grande escala. Em 1984, começa a exploração de ouro em três Estados. Hoje, a Vale está
presente em doze Estados e é a maior mineradora do
mundo, com clientes em mais de trinta países, com
escritórios comerciais na América do Norte, Europa e
Ásia. É considerada um dos mais importantes grupos
empresariais brasileiros. Fico feliz e orgulhoso porque
tudo isso começou na minha querida Itabira.
Vale do Rio Doce e Itabira - esta é uma história
de infinitas facetas.
Temos consciência do papel essencial que a mineração tem desempenhado na história da humanidade. E esse papel é tão vital que os minerais mais
importantes nomearam as eras da civilização: idade
da pedra, idade do bronze, idade do ferro.
No momento em que o homem inventou a primeira ferramenta, ele inventou também a mineração.
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Daí, chegamos às máquinas sofisticadas e à era da
informática, onde dois minerais têm sido fundamentais: a sílica, utilizada na fabricação dos chips e o ouro,
que permite a fabricação dos fios para o desenvolvimento de circuitos integrados. A mineração é atividade intimamente ligada à atualização tecnológica dos
povos.
A história de Minas Gerais tem na mineração o
fator principal de ocupação e colonização. A Inconfidência Mineira nasceu com a revolta contra a cobrança do quinto sobre a produção de ouro, considerada
absurda e injusta.
A cultura mineira desenvolveu-se em torno das
riquezas minerais e, hoje, já no século 21, submetida
à rigorosa legislação e obedecendo à correta gestão
ambiental, a atividade minerária pode ser perfeitamente conciliada com a qualidade de vida e o
bem-estar social.
A sensação de perda, tão comum entre as culturas que se desenvolvem através da extração mineral,
responsável pelo medo e pela insegurança diante da
exaustão das jazidas, vem sendo substituída pela esperança, já que a mineração conta, hoje, com um planejamento estratégico que permite avaliar com bastante antecedência o tempo de duração das minas.
Portanto, os Municípios mineradores podem planejar melhor seus investimentos em novas alternativas, uma vez que, no futuro, não poderão contar com
essa atividade e com os benefícios que ela proporciona. Este é o caso de Itabira, que já vem buscando alternativas para o futuro sem o minério. Para isso, o Município conta com os recursos tributários da Companhia
Vale do Rio Doce, recursos que colocam sua receita
entre as dez maiores do Estado de Minas Gerais.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, convidados, a história da Companhia Vale do Rio Doce é também a história de minha terra e parte de minha história pessoal. Vi, ouvi e vivi todos os tempos dessa história. Posso conjugá-Ia no pretérito, presente e futuro.
Posso narrá-Ia com preciosos detalhes, como posso
também deixar no esquecimento passagens importantes que a memória talvez não tenha resgatado. Só
não posso deixar de declarar a emoção de um menino que, curioso e assustado, foi testemunha da história, sem saber que um dia a contaria, emocionado e
honrado, nos microfones do Parlamento brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte)
Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) - Srs.
Deputados, é quase impossível controlar o tempo
destinado à manifestação de V. Exas, ávidos que es-
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tão de prestar homenagem à Vale do Rio Doce. Devo,
contudo, lembrar-lhes que logo após esta solenidade
teremos sessão do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) Concedo a palavra ao Sr. Deputado Feu Rosa, pelo
PSDB.
S. Ex" dispõe de três minutos.
Tenho certeza de que o nobre Deputado será
breve, uma vez que conhece toda a história da Vale
do Rio Doce, e irá sintetizá-Ia com competência.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, quero saudar as seguintes
autoridades: Dr. Luiz Tarquínio, Presidente do Conselho de Administração da Vale do Rio Doce; Dr. Roger
Agnelli, Presidente da Vale do Rio Doce; Dr. Israel Pinheiro, representante do Governo do Estado de Minas Gerais; Senador Luiz Otávio; Dr. Eliezer Batista,
representante do Conselho de Ações Federais da
Presidência da República.
Agradeço ao Líder do meu partido, Deputado
Jutahy Magalhães, a oportunidade de participar desta
sessão.
Fui funcionário da Vale do Rio Doce por quatorze anos. Os colegas daquela época jamais poderiam
pensar, assim como eu, numa solenidade de tamanha importância como esta que se faz à Companhia
Vale do Rio Doce, que estaria eu representando o
Partido da Social Democracia Brasileira. Então, faço
preito aos meus antigos colegas, principalmente aos
meus primeiros chefes: engenheiros Donaldo Delfin
Fontes Faria Brito, Albuíno Azeredo e Saturnino Rangei Mauro; aos meus colegas do GTSO - Grupo de
Sinalização e Obras, que realizaram a duplicação da
Estrada de Ferro de Tubarão a Desembargador Drumond; aos engenheiros José Carlos Marreco, Alcio
Passos, Carlos Vitor, José Guilherme Punhal, Paulo
Muniz, Mariano Toríbio, Afonso Cabral, Antonio José
Cuzzuol, Abelha aos Drs. José Emílio Bumachar, Genilson Pimentel, Jaelson Guerini, aos meus amigos
inesquecíveis de saudosa memória James Rampazzo e Murta; e a tantos outros.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, R$2,1 bilhões. Sim, foi de mais de 2 bilhões de reais o lucro da
Companhia do Vale do Rio Doce - CVRD no ano que
passou; valor, saliente-se ímpar, pois que em sua esteira - é necessário dizer -, para consegui-lo, a empresa produziu no período cerca de 120 milhões de
toneladas de ferro, feito que a ajudou a compor receita bruta de quase R$1 O bilhões. Montante, enfim, simplesmente em torno de 40% acima do verificado em
1999. Pois, esplendoroso sucesso?
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Mas a Vale não pára! Para a intrepidez de seus
diretores não se encontram limites. Para este ano,
que por estes dados inaugura promissor milênio, pretende entrar de pé direito e investir R$1, 1 bilhão em
novos projetos. Até mesmo mais do que isso, se for
para adquirir novas empresas. A tão falada compra da
CAEMI, da japonesa Mitsui, bem que poderá ser um
passo a se tomar nesse sentido.
Não poderia deixar de ser assim com uma companhia que se encontra entre as cinco maiores gigantes da mineração no mundo, ao desfilar lado a lado
das verdadeiras lendas do setor, como a Anglo American, da África do Sul, e a Broken Hill Ply, da Austrália,
legendas estas com que a Vale - que tão ou mais legenda é - sem nenhum favor, ombreia.
Getúlio Vargas, seu eterno fundador, Eliezer Batista, seu brilhante consolidador, Jório Dauster, seu
competente condutor na fase pós-estatal, Roger Agnelli, seu abalizado e futuro presidente, foram alguns dos
capitães de indústria responsáveis pelo desempenho
excepcional desta azienda, cuja história se confunde
com a própria história do Brasil do século XX.
É percurso de vitórias; são veredas de realização - a rigor, senhores, sendas de glórias. Tão marcante é o papel da Vale neste País que, criada em 10
de julho de 1942, seu surgimento parece até fazer esquecer que o Brasil era, à época da Belle Époque,
poucas décadas antes disso, um importador de minério de ferro. Antes da Vale, é claro, pois que depois, e
graças a ela, somos hoje em dia seu maior exportador
no mundo. Um passo gigantesco.
É evidente que a Vale não seria o que é sem o
nosso subsolo, que se revelou rico, e sem o espírito
empreendedor de Eliezer Batista. Porém, não é menos óbvio que o minério, sem ela, ainda restaria debaixo da terra. A Vale, saiba-se, dobrou sócios americanos que queriam controlá-Ia, o que lhe tomou uma década de luta. Mais, superou a crise que quase a leva à
falência ao final dos anos 40; ainda, enfrentou com
galhardia a descoberta da maior jazida de minério de
ferro do mundo; enfim, soergueu, admiravelmente,
um verdadeiro complexo industrial no coração da Hiléia - apenas para mencionar alguns passos de sua
vitoriosa trajetória. Um verdadeiro assombro!
Com tudo isso, não poderia ser outra sua contribuição para a balança comercial brasileira senão um
reforço considerável na pauta de exportações. Em
2000, sua pauta de exportação de minério de ferro
aproximou-se de 2 bilhões de dólares.
Senhores, a Vale é um exemplo de vendas para
o exterior em um país em que é vital exportar. E não
se consegue.

Sctcmhro de 2001

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

QuintlJ-feira 20

44397

Mas não se pare nos aspectos econômicos, porque a Vale não fica atrás no que tange ao social.
Empregando mais de uma dezena de milhares de trabalhadores, a eles exemplarmente dedica os mais variados programas educacionais. Seja educação fundamental, profissional ambiental esportiva cultural
. .
.'
_'
,
,
artlstlca, em um Incessante nao parar que a todos encanta. Até mesmo de educação à distância se trata,
quando se versa sobre o significado dos investimentos sociais da empresa.

marães, que falará pelo Partido dos Trabalhadores
pelo tempo de três minutos.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG S
. - d
d ) S P 'd
. em
revlsao o ora oro - r.. resl ente, Sras. e Srs. Deputados, se~hores co~vldados, falo como Deputado
do PT, de Minas Gerais
..
.
. A,h~stóna ~a Vale d~ Rio Doce é parte integrante
da hlstona de Minas Gerais. A empresa tem seu berço
na cidade mineira de Itabira, que produziu riquezas e

E tudo isso para não falar do Trem da Cidadania
projeto pioneiro no Brasil, no Maranhão, e de variado~
programas de apoio e de assistência às comunidades
indígenas; nem esquecer suas aplicações em meio
ambiente, haja vista o Programa de Excelência Ambiental no Complexo Portuário de Tubarão, no Espírito
Santo, ou o Plano Diretor de Áreas Verdes Protegidas
de Itabira, em Minas Gerais, entre outras.
A Vale, nobres Deputados, senhoras e senhoé,
sem nenhum favor, uma bênção para os Estares,
dos federados em que atua. ~ a maior produtora e exportadora de minério de ferro do mundo; maior exportadora de pelotas desse metal; terceira maior produtora de manganês e ferroligas do planeta; uma das
maiores produtoras de ouro da América Latina.
Isto é a CVRD. Porém, só isso não basta. A Vale
possui enormes depósitos de cobre, de caulim e de
bauxita, além de controlar duas das melhores ferrovi~s b~asileiras do mundo: a de Carajás e a Vitóna-Minas. E por aí vai, ilustre pares.
Tudo, no entanto, apenas uma pequena idéia do
que é a CVRD. Pequena a pálida; pálida por não dizer
tudo.

poemas.
Minas Gerais tem a marca da vitória que representa a construção dessa empresa, que se transformou na maior mineradora a céu aberto do planeta.
Ela contou com a participação dos trabalhadores, dos
mineiros que tiveram criatividade para vencer cada
obstáculo que parecia intransponível. Na história da
Vale do Rio Doce ocorreram sucessivas vitórias pela
criatividade, e.sf~r~o e trab~lho dos mineiros. Houve,
portanto, na hlstona de Itablra,.a ~omprovação do desempenho do trabalhado~ braSileiro, da su~ capacidade de, trabalho, de gestao, de desenvolvimento, de
amor a empresa e de amor à terra.
Em Itabira houve a sedimentação de uma consciência sindical e política. Tivemos dificuldades, mas
conquistamos vitórias.
O Partido dos Trabalhadores orgulha-se de ter
participado desde o início da construção da empresa,
de ter conseguido uma participação ativa dos trabaIhadores de Itabira na Vale do Rio Doce. Ali criamos
u~ partido com têmpera de ferro. A cidade já foi admin1stra~a p~lo ~T, e tem a sua marca, a sua presença,
a sua Insplraçao.

Pelo contrário, diz pouco, muito pouco, porquanto o elenco descritivo esquece algo indizível, aquilo
que está por trás do inapreciável valor da CVRD _ sua
insuspeita valia simbólica!
Srs e Srs. Deputados, a Companhia é o próprio
emblema que paira acima das querelas bizantinas e
das pretenciosas questiúnculas entre estatizar ou privatizar. Estatal de 1942 a 1997, privada de então até
hoje, nossa homenageada deu certo em ambas as
circunstâncias.
.
Que seu exemplo continue a honrar a pujança
do empresariado pátrio e a iluminar com sua liderança o desenvolvimento socioeconômico do País.
Nosso povo orgulhoso só faz agradec r
.
.'
,
e.
MUito obngado. (Palmas.)

Hoje a Vale vive sua segunda etapa de vida.
H?uve desencontros, mas estamos diante de uma realldade. Cabe a nós, brasileiros, resgatar, neste segundo momento, as nossas justas aspirações, o nosso sentimento para com a sociedade, o meio ambiente, o trabalhad~r e enc~rar e~sa sepunda e~apa, esse
segu~do des~flo, que e a mlner~~ao, :om Inspiração
tambem ambientai, com. a partlclpaçao do trabalhador, para que essa nOVidade possa ser implantada
como mais uma vitória dessa criatividade, desse esforço, desse trabalho.
.
. Saudo, portanto, em nome do meu partido, o
P~rtldo dos Trabalhadores, e em nome de Minas GeralS, .P?~ ser Deputado mineiro, esses 59 anos de luta,
de vltonas, mas também de desafios, de sonhos, de
porvir.

O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) Concedo a palavra ao nobre Deputado Virgílio Gui-

Parabéns, dirigentes e trabalhadores da Vale do
Rio Doce.
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Parabéns a todos os brasileiros mineiros que
ajudaram a construí-la.
Temos certeza de que chegaremos mais longe.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) - Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, que falará em nome do Partido Liberal pelo tempo
de três minutos.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente da
Mesa Diretora dos trabalhos, colegas Deputados e
Deputadas, companheiros trabalhadores e dirigentes
da Vale do Rio Doce, em três minutos farei três considerações rápidas e objetivas.
A primeira, histórica, em face de sua respeitabilidade e responsabilidade. Relembramos, com justiça, quem foi a alma da Vale do Rio Doce, seu criador
- um grande mineiro, Governador de todos nós, mineiros, Israel Pinheiro, a quem saúdo publicamente na
pessoa de seu filho, Israel Pinheiro Filho.
A segunda, ambiental. Sou Parlamentar desde
1982. Tinha divergências ambientais com a Vale do
Rio Doce em Minas Gerais. Convidado por outro grande mineiro, Jorge Ferraz, há muitos anos, fui a Carajás, preocupado com sua situação ambiental, para
que não se repetisse no Norte o que aconteceu no
Sudeste. Qual não foi nossa surpresa - e falo isso
com a tranqüilidade de quem é ambientalista há vinte
anos - ao constatarmos que a área onde a Vale do
Rio Doce opera no Pará, em Carajás, ia ser ambientalmente preservada, mantida. Parabéns, Vale do Rio
Doce.
Nessa visita em que o Secretário e Deputado
Jorge Ferraz nos levou a Carajás, há quinze ou vinte
anos, aprendemos, quando as pessoas ainda não falavam nisso, sobre a Comissão Interna de Meio Ambiente, criada na Vale do Rio Doce, com sua respeitabilidade, com suas considerações para a área ambiental.
A terceira, sociaL Represento cinqüenta Municípios mineiros nesta Casa e quero dizer que cerca de
150 deles estão recebendo agora, em 2001, distribuição socialmente correta de recursos auferidos pela
competência administrativa da Vale do Rio Doce.
Estão sendo beneficiados, senhoras e senhores, por
essa companhia quase sexagenária, 150 Municípios
mineiros.
Pelo menos em nome deles, que represento
nesta Casa, obrigado, Vale do Rio Doce.
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Parabéns aos senhores e às senhoras! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) Dando prosseguimento à sessão de homenagem,
convido o nobre Deputado Gonzaga Patriota, que falará pelo PSB.
S. Ex'" disporá de três minutos na tribuna.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Eminente Presidente, Deputado Mário Negromonte, Sf'ls e Srs. Deputados, senhoras e senhores membros da grande Companhia
Vale do Rio Doce.
Fui, nesta Casa, um dos Parlamentares que se
somou a muitos outros contra as privatizações irresponsáveis de governos que quiseram apressadamente globalizar o País. Uma dessas empresas era a Vale
do Rio Doce.
Nasci dentro de uma estação de trens. Ao tomar
conhecimento de que a Vale do Rio Doce era a dona
da maior ferrovia do mundo, quis conhecê-Ia. Saí de
Ouro Preto, passei em Itabira e cheguei a Vitória.
Senti-me orgulhoso por viajar em um trem que levava
muitas toneladas desse produto. Também fui ao Pará
conhecer o trabalho da Vale do Rio Doce, que, naquele momento, já estava sendo preparada para ser vendida.
Juntei-me ao PT, ao PCdoB, a um bocado de
"pês" que lutavam contra a privatização da Vale, mas
valeu a pena, Sr. Presidente, porque a atuação da
Oposição nesse processo fez com que o Governo
preparasse uma privatização responsável.
Aí está o resultado desses primeiros anos. Não
quero citar a contribuição de 3 bilhões ou mais na balança comercial, nem o investimento de 3 bilhões na
própria empresa, muito menos o lucro líquido de 2 bilhões, mas ressaltar o orgulho do brasileiro, do patriota, do Parlamentar de ver que esse patrimônio está
servindo ao País. É um exemplo para o resto do mundo. Afinal, mais de trinta países são nossos clientes.
Mais importante ainda é o cuidado da Vale com
o meio ambiente. Essa preocupação vem desde os
tempos da Vale estatal até hoje, e com mais cuidado
ainda, com a Vale privatizada.
Sr. Presidente, peço trinta segundos para ouvir
outro ferroviário, o Deputado Carlos Santana.
O Sr. Carlos Santana - Sr. Deputado Gonzaga
Patriota, eu não podia deixar de estar presente a esta
sessão. Ferroviário, filho e neto de ferroviários, quero
dizer que a Vale do Rio Doce tem importância especial para mim. Quase toda minha famflia trabalhou na
Vale do Rio Doce. Sou do Espírito Santo, Estado que
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depende muito dessa empresa. Aos oito anos de idade fui mandado embora daquele Estado. Desde então, moro no Rio de Janeiro. Também fui contra o processo de privatização implantado neste País, mas verifico que a Vale do Rio Doce, nesse processo, especificamente na área de transportes, foi a empresa
mais inteligente de todas. Por quê?
Porque ela soube conjugar a necessidade da
população com a necessidade econômica mais gerai, a da manutenção dos trens de passageiros. É
um erro, uma burrice - estou dizendo isso, porque
sou ferroviário, nas minhas veias correm trilhos, e
quem trabalha em ferrovia sabe disso - passar trem
que não mantenha vínculo com a população. A Vale
do Rio Doce foi inteligente porque manteve seus
trens de passageiros. Não dá lucro? Nesse caso, o
lucro é social. Quero desenvolver essa luta pela volta dos trens de passageiros junto a outros setores
de transportes. Esta Casa, se for responsável, deve
aprovar hoje a PEC n° 277, que direciona recursos
diretamente para esses setores. A meu ver, não são
apenas os setores privados que devem bancar o
serviço de transportes. O Rio de Janeiro, meu Estado, possui uma população muito grande. Como disse, fui expulso do Espírito Santo, assim como os
nordestinos, dos seus Estados. Fomos parar em
São Paulo e no Rio de Janeiro, onde, inegavelmente, o transporte de massa é o trem. Transporte esse
que deve ser financiado tanto com dinheiro do Governo Federal, que é nosso, quanto com o do setor
privado. Não poderia deixar de vir aqui antes de ir a
uma reunião de liderança, para discutir a PEC n°
277, em que vamos definir o futuro das ferrovias
deste País. Muito obrigado. Parabéns à Vale do Rio
Doce.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Agradeço ao
Deputado Carlos Santana o aparte.
Em nome do meu partido, Partido Socialista
Brasileiro, quero dizer ao Presidente, diretores e trabalhadores da Vale do Rio Doce que podem contar
com o nosso trabalho institucional, para que essa
grande empresa continue não apenas produzindo
metais, alargando divisas, como também levando o
seu nome e o do Brasil aos quatro cantos deste planeta.
Parabéns! Que Deus ilumine a todos!
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte)
Com a palavra a Deputada Socorro Gomes, pelo
PCdoB, que disporá de três minutos.
A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, se-
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nhores integrantes da Mesa, senhores convidados,
trabalhadores, dirigentes da Companhia Vale do Rio
Doce, nosso povo vem dando provas substanciais
de capacidade, de talento criador, de espírito empreendedor, e a construção da Companhia Vale do
Rio Doce encarna esse espírito.
As circunstâncias, no momento de sua criação,
demonstraram a vontade da Nação brasileira de se
afirmar de forma autônoma e, ao mesmo tempo, a
prova da capacidade transformadora de utilizar os
recursos, herança da natureza, em riqueza para o
País, e de nos afirmar perante o mundo.
A construção da Companhia Vale do Rio Doce
conseguiu quebrar uma série de preconceitos do
chamado Primeiro Mundo, que, na sua arrogância,
nos destinava o extrativismo, para não nos iniciarmos na indústria, porque oficinas e industrialização
não eram coisas para esse povo. A Vale e o povo
brasileiro, ao demonstrarem capacidade para superar desafios, acabaram com esse preconceito.
Mostramos ao mundo que tínhamos inteligência acumulada, ciência, capacidade e talento. E conseguimos disputar preços bons e qualidade com a
Ásia. Hoje, somos uma das maiores mineradoras do
mundo. Chegou a esse patamar graças à soma de
alguns fatores: nossas riquezas, recursos, o espírito
do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, a atuação de
um Chefe de Estado que foi ao encontro disso tudo
e transformou a Vale no que é hoje. A Vale é fruto
do espírito empreendedor da coletividade.
Obviamente, a Vale do Rio Doce mudou. Seguiu seus caminhos. Fico muito à vontade para
dizer que me posicionei de forma contundente
contra a privatização da Vale do Rio Doce. Entendia que esse belo patrimônio, esse portento, fruto
do trabalho dos brasileiros, que era estatal, deveria permanecer propriedade dos brasileiros. No
entanto, a Vale foi privatizada. Nossas idéias foram aqui derrotadas, mas isso faz parte do processo de desenvolvimento de uma nação.
Patrimônio da sociedade brasileira, e ainda
com uma participação muito grande da inteligência, do trabalho e do capital nacional, espero que
a Vale continue crescendo e garantindo um lugar
de destaque para o Brasil no mundo, sob o ponto
de vista dos negócios, do trabalho e da inteligência brasileira, além de alguns desafios internos.
Que busque encarnar a vontade dos brasileiros
de diminuir as desigualdades regionais, de garantir que não sejamos tão-somente extrativistas e
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exportadores, mas que vertícalizemos nossa produção.
Como amazônida, digo que o Projeto Salobo é
um desejo dos amazônidas e do Brasil. Com ele poderemos garantir que as riquezas da região se voltem
para o desenvolvimento da mesma e levem nossa
Amazônia a uma situação de vanguarda.
Sr. Presidente, senhores representantes da
Vale do Rio Doce, entendo que o mundo está passando por várias mudanças e enfrenta muitas dificuldades. Algumas perplexidades ficarão.
Nesse sentido, é necessário que tudo o que for
brasileiro, fruto de nosso suor e de nossa inteligência,
seja protegido, aprimorado e garantido.
Parabéns à Companhia Vale do Rio Doce.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) - Com
a palavra o Deputado Lincoln Portela, que falará pelo
PSL.

S.Exa dispõe de um minuto.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Mário Negromonte, Srs. Membros da Mesa Diretora
dos trabalhos, Srs e Srs. Deputados, demais representantes da Companhia Vale do Rio Doce, como
homem de imprensa aprendi que trinta segundos
são suficientes para dizer muita coisa.

Parabéns, pelo trabalho empreendido. Também fui contra a privatização da Companhia Vale do
Rio Doce. Mesmo voto vencido, como ser humano,
como brasileiro e como mineiro, não posso deixar
também de externar os meus parabéns à Companhia, que tem progredido, trabalhado e levado adiante o empreendimento com competência.

Sctcmbro dc 20U I

Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Sr.
Rogério Agnelli, em cujo nome quero saudar todos os diretores e trabalhadores da Companhia
Vale do Rio Doce; companheiras e companheiros
Deputados; nosso conterrâneo, Senador Luiz
Otávio, posso dizer que fui ungido pela sorte. A
representante do meu partido não se faz presente, e o Pará pode, mais uma vez, estar aqui presente. Falo em nome do meu partido, particularmente em nome do meu Estado e, especialmente, da região que represento, o sul do Pará.
Endosso em gênero, número e grau tudo o
que foi dito a respeito da Companhia Vale do Rio
Doce. Seria repetitivo fazer os mesmos elogios.
Em lugar disso, ressalto um item pouco comentado. Trata-se da parceria que a Companhia
Vale do Rio Doce tem com o meu Estado e com
os Municípios de sua área de atuação. Sem sombra de dúvida, tal parceria é fundamental para o
nosso desenvolvimento. Quanto a isso, invoco o
testemunho do representante do Estado do Pará
que se encontra presente, o nobre Deputado ZenaIdo Coutinho.
Essa parceria é extremamente salutar, seja na
cultura, seja no esporte. Como exemplo, lembro que
o Clube Águia, da cidade de Marabá, foi beneficiado
com um patrocínio, que permitiu que levássemos
para fora de nosso Estado a potencialidade da região também no que se refere ao esporte.
Em determinado momento, também posicionei-me contra a privatização da Companhia Vale do
Rio Doce. Mas por sermos humanos, somos falíveis,
confesso o meu erro. Afinal, estamos observando os
resultados altamente positivos que foram alcançados após a privatização, e isso é benéfico para o
meu Estado, para a minha região e para o País.

Parabéns a todos os senhores que compõem
a Companhia Vale do Rio Doce. Parabéns aos senhores que estão instalados nas nossas Minas Gerais - porque sou mineiro.

Neste momento, associo-me a todas as manifestações de apreço e carinho pela Companhia Vale do
Rio Doce.

Que possamos, para o bem do nosso Brasil,
dar prosseguimento a esse trabalho, vitoriosos
como sempre, mas sem esquecer que o ser humano
é muito mais importante do que qualquer estatística,
do que qualquer número.

Em nome do meu partido, desejo que essa
companhia continue sendo o orgulho do Brasil no
exterior, mas que também seja, sobretudo, o orgulho de nós, brasileiros, em razão de sua participação social.

Parabéns a todos os senhores. (Palmas.)

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ricardo
Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) Passo a palavra ao último orador inscrito, Deputado
Asdrubal Bentes, pelo PMDB.
O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; Sr.

O Sr. Ricardo Ferraço - Nobre Deputado
Asdrubal Bentes, desejo apenas, em nome da
bancada do PPS, cumprimentar o Deputado Mário Negromonte pela iniciativa de homenagear-
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mos essa grande Companhia. Na condição ca
Deputado do PPS e do Espírito Santo, não p.:>demos enaltecer a história, a importância, a referência da Companhia Vale do Rio Doce sem também
elevarmos o nome do Dr. Eliezer Batista, cuja
história se confunde com a da Companhia Vale
do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce é
uma parceira estratégica, há muitos anos, do
Brasil e do Espírito Santo, de modo que estamos
aqui, em nome do PPS e do meu Estado, para registrar nossa gratidão pelo esforço e pela capacidade de evolução que a Companhia Vale do Rio
Doce teve ao longo da sua história: de simples e
importante mineradora a uma das mais importantes e estratégicas companhias globais na área de
logística. Muito obrigado.
O SR. ASDRUBAL BENTES - Com muita alegria incorporo o aparte de V. Exa, que vai enriquecer
meu pronunciamento.
Ouço, também, com muita satisfação, o ilustre
companheiro Deputado Zenaldo Coutinho.
O Sr. Zenaldo Coutinho - Sr. Presidente,
Sras e Srs. Deputados, senhores dirigentes da
Vale, senhoras e senhores convidados, não poderia deixar de me manifestar, mesmo que rapidamente, destacando alguns aspectos fundamentais da própria sessão de hoje que, penso, marca
a história do Brasil e não apenas da Vale do Rio
Doce. Os depoimentos e testemunhos de todos
os partidos que para cá se dirigiram enaltecendo
o desempenho da Vale do Rio Doce, empresa privada, elogiam, portanto, a privatização da própria
empresa. Demonstra o acerto do Governo brasileiro quando decidiu privatizá-Ia, não abrindo
mão do seu patrimônio, porque este são os nossos recursos naturais, e o controle de tudo isso
ainda está no Legislativo, no Governo. Com certeza, os recursos auferidos com os dividendos e
lucros da própria empresa são, em muito, reinvestidos no próprio Brasil. Portanto, destaco esse
aspecto. O Estado do Pará, que é, naturalmente,
um dos grandes berços da própria Vale - não do
seu nascimento, mas do seu engrandecimento,
do seu amadurecimento -, já teve, ao longo da
recente história com a empresa, dificuldades de
relação. Mas é bom que se enfatize que nos últimos anos a Vale do Rio Doce tem aprimorado as
relações com o Estado do Pará, em parcerias feitas com sensibilidade, que têm sido também apri-
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moradas nessas relações. Também em nome do
Governo do Estado do Pará, que me honrou com
a representação nesta sessão, quero dar o testemunho desse aprimoramento de relações e dizer
que o desempenho cada vez melhor da Vale é o
desempenho cada vez melhor do Pará e do Brasil. Com certeza, todos somos gratos pela competência, inteligência, capacidade de todos os dirigentes e trabalhadores da Vale. Parabéns.
O SR. ASDRUBAL BENTES - Concluo, Sr.
Presidente, agradecendo-lhe a benevolência. E
se não foi proporcional à maior província mineral
do planeta, sediada no meu Estado, onde a Vale
tem o seu maior setor de atuação, pelo menos
fez justiça e pudemos ouvir o pronunciamento do
Deputado Zenaldo Coutinho que, certamente,
também vai enriquecer minha manifestação.
Muito obrigado.
Parabéns à Companhia Vale do Rio Doce.
Nós, do Pará, esperamos que essa parceria
continue cada vez mais firme, mais forte em todos
os setores da atividade social, cultural, esportiva, industrial, enfim, em todos os ramos da atividade humana. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) Agradeço ao Dr. Luiz Tarquínio, Presidente do
Conselho de Administração da Vale do Rio Doce;
ao Dr. Roger Agnelli, Presidente da Companhia
Vale do Rio Doce; ao Sr. Eliezer Batista, representando o Conselho das Ações Federais da Presidência da República.
Sinto-me muito honrado em ter sido o autor do
requerimento de realização desta sessão solene,
após ter conhecido de perto a grandiosidade da
obra de Carajás, tão bem zelada pela Companhia
Vale do Rio Doce, que todos puderam testemunhar
por intermédio da TV Câmara.
A Diretoria da Companhia Vale do Rio Doce
convida todos para coquetel que se realizará no Salão Nobre da Casa.
Muito obrigado. (Palmas.)
V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mário Negromonte) Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 11 horas e 30 minutos.)
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Ata da 17S a Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 19 de setembro de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente, Enio Bacci, 3° Suplente
de Secretário, Wilson Santos, 4° Suplente de Secretário, Themístocles Sampaio,
Pedro Chaves, Marçal Filho, Pedro Canedo, Walfrido Mares Guia,
§2° do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 14 HORAS E 38 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

Paulo Rocha,
Ciro Nogueira,

Aécio Neves

Salatiel Carvalho,

Efraim Morais

Enio Bacci,

Severino Cavalcanti,

Wilson Santos '

Nilton Capixaba,
RorailTla
/'\LMIR
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r"'"RANCISCO RODRIGUES
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA

PPB
PFL
PFL
PFL

Presentes de Roraima: 4
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/\NTONIO FEIJAo
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F-DUARDO SEABRA
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.IURANDIL JUAREZ
SÉRGIO BARCELLOS

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

Presentes de Amapá: 8

Pará

RENILDO LEAL

PMDB
PT
PMDB
PPB
PDT
PTB
PSDB
PFL
PTB

SOCORRO GOMES

pedoS

VIC PIRES FRANCO

PFL

ASDRUBAL BENTES
OABA
i=LCIONE BARBALHO
GERSON PERES
(310VANNI QUEIROZ
,JOSUÉ BENGTSON
ii-JICIAS RIBEIRO
HAIMUNDO SANTOS
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PSDB

Presentes de Pará: 12

Amazonas
..\RTHUR VIRGluo

PSDS

I::ULER RIBEIRO

PFL

FRANCISCO GARCIA

PFL

LUIZ FERNANDO

PPB

PAUDERNEY AVE LI NO

PFL

:31 LAS CÂMARA

PTS

VANESSA GRAZZIOTIN
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Presentes de Amazonas: 7
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CONFÚCIO MOURA

PMDB

F.URlpEDES MIRANDA

PDT

r:XPEDITO JÚNIOR

PSDB

MARINHA RAUPP

PMDB

SÉRGIO CARVALHO

PSDS

Presentes de Rondonia: 5

Acre
tLDEFONÇO CORDEIRO

PFL

JOÃO TOTA

PPB

i"v1ARCOS AFONSO

PT

MARCIO BITTAR

PPS

;~ILSON MOURÃO

PT

SÉRGIO BARROS

PSDS

li LA BEZERRA

PTS

Presentes de Acre: 7

Tocantins
ANTONIO JORGE

PTS

DARCI COELHO

PFL

I:REIRE JÚNIOR

PASTOR AMARILDO

PMDB
PMDB
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PPS

PAULO MOURÃO

PSDB

IGOR AVELlNO
OSVALDO REIS

Presentes de Tocantins: 7
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Maranhão
ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

PPB

CESAR BANDEIRA

PFL

COSTA FERREIRA

PFL

FRANCISCO COELHO

PFL

GASTÃO VIEIRA
.JOS~ ANTONIO ALMEIDA

PMDB
PSB

;~EIVA

PDT

MOREIRA

I"'AULO MARINHO

PFL

PEDRO FERNANDES

PFL

flEDRO NOVAIS

PMDB

REMI TRINTA

PL

ROBERTO ROCHA

PSDB
PSDB

SEBASTIÃO MADEI RA

Presentes de Maranhão: 13
Ceará
ADOLFO MARINHO

PSOB

:\LMEIDA DE JESUS

PL

ANTONIO CAMBRAIA

CHIQUINHO FEITOSA

PSOB
PSOS
PSOB

EUNlclO OLIVEIRA

PMOB

JOSÉ lINHARES

PPB

JOSÉ PIMENTEL

PT

LÉO ALCÂNTARA

PSDB

MANOEL SALVIANO
MARCELO TEIXEIRA

PSOB
PMDB

iVIORONI TORGAN

PFL

NELSON OTOCH

PSDB

í-IIMENTEL GOMES

PPS

PINHEIRO LANDIM

PMDB
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PSDB

f~OBERTO

PFL

ARNON BEZERRA

PESSOA

ROMMEL FEIJO

PSOS

SÉRGIO NOVAIS

PSB

VICENTE ARRUDA

PSDB

Presentes de Ceará: 20
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MARCELO CASTRO
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PSOB
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I\NA CATARINA
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LAVOISIER MAIA
LAfRE ROSADO

Presentes de Rio Grande do Norte: 6

Paraíba
ADAUTO PEREIRA
ARMANDO ABILlO
/\VENZOAR ARRUDA
CARLOS DUNGA
DOMICIANO CABRAL
ENIVALDO RIBEIRO
INALDO LEITÃO
I {ICARDO RI QUE
WILSON BRAGA

PFL
PSOB
PT
PTB
PSOB
PPB
PSOB
PSOB
PFL

Presentes de Paraíba: 9

Pernambllco
ARMANDO MONTEIRO
CARLOS BATATA
GLEMENTINO COELHO
DJALMA PAES
EDUARDO CAMPOS

PMDB
PSDB
PPS
PSB
PSB
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i':ERNANDO FERRO

PT

GONZAGA PATRIOTA

PSB

INOC~NCIO OLIVEIRA

.JOS~ CHAVES

PFL
PFL
PFL
PMDB

.JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PSDB

.JOÃO COLAÇO

I'EDRO CORR~A

PMDB
PSDB
PL
PPB

I'EDRO EUG~NIO

PPS

HICARDO FIUZA

PPB

WOLNEY QUEIROZ

PDT

.JOAQUIM FRANCISCO
./OEL DE HOLLANDA

I.UIZ PIAUHYLlNO
MARCOS DE JESUS

Presentes de Pernambuco: 19

Alagoas
GIVALDO CARIMBA0

PST
PSB

HELENILDO RIBEIRO

PSDB

.JOS~ THOMAZ NONO

PFL
PL
PMDB

I JIVALDO SURUAGY

.JOÃO CALDAS
OLAVO CALHEIROS

Presentes de Alagoas: 6
Sergipe
/\UGUSTO FRANCO

PSDB

CLEONÂNCIO FONSECA

PPB

IVAN PAIXÃO
.JORGE ALBERTO

PPS
PMDB

.IOSÉ TELES

PSOB

PEDRO VALADARES

PSB

'!ÂNIA SOARES

pedoB

Presentes de Sergipe: 7

Bahia
/\RISTON ANDRADE

PFL

CLAUDIO CAJADO

PFL

CORIOLANO SALES

PMDB
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[:UJÁCIO SIMÓES
FRANCISTCNIO PINTO

PL
PFL

[:ÉLlX MENDONÇA

PTB

GEDDEL VIEIRA LIMA

PMDB

GERSON GABRIELLI

PFL

HAROLDO LIMA

PCdoB

.JAIME FERNANDES
.JAIRO CARNEIRO

PFL
PFL

.JAQUES WAGNER

PT

.JONIVALLUCAS JUNIOR

PMDB

JORGE KHOURY
.JOSÉ CARLOS ALELUIA

PFL
PFL

.JOSÉ LOURENÇO

PMDB

,JOSÉ ROCHA

PFL

.JOÃO ALMEIDA

PSDB

.JOÃO CARLOS BACELAR

PFL

,JOÃO LEÃO

PPB

.IUTAHY JUNIOR

PSDB

LEUR LOMANTO

PMDB

LUIZ ALBERTO

PT

IUIZ MOREIRA
MILTON BARBOSA

PFL
PFL

MARIO NEGROMONTE

PPB

NELSON PELLEGRINO

PT

PAULO BRAGA

PFL

PAULO MAGALHÃES

PFL

PEDROIRUJO
HEGINALDO GERMANO

PFL
PFL

HOLAND LAVIGNE

PMDB

SAULO PEDROSA

PSDB

URSICINO QUEIROZ

PFL

WALDIR PIRES

PT

WALTER PINHEIRO

PT

Presentes de Bahia: 36

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

PMDB

ARACELY DE PAULA

PFL
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CABO JÚLIO

S.PART

CLEUBER CARNEIRO

.JAIME MARTINS

PFL
PSOB
PSOB
PPB
PSOB
PSOB
PFL
PT
PMDB
PPB
PPB
PFL

JOSÉ MILlTÃO

PSOB

.JOÃO MAGALHÃES

MARCOS LIMA

PMOB
PT
PFL
PSL
PMOB

MARIA DO CARMO LARA

PT

MARIA LÚCIA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

PMOB
PMDB
PPB
PFL

MÁRIO DE OLIVEIRA

PMOB

NARCIO RODRIGUES

ODELMO LEÃO

PSOB
PT
PPB

OLlMPIO PIRES

PDT

OSMÂNIO PEREIRA

PSOB

flHILEMON RODRIGUES

PL

HAFAEL GUERRA

PSOB

ROMEl ANIZIO

PP8

ROMEU QUEIROZ
iWNAlDO VASCONCELLOS

PSOS
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SILAS BRASILEIRO
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CUSTÓDIO MAnOS
DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA
EDUARDO BARBOSA
[LIAS MURAD
ELlSEU RESENDE
GILMAR MACHADO
GLYCON TERRA PINTO
HERCULANO ANGHINEnl
IBRAHIM ABI-ACKEL

JOÃO MAGNO
LAEL VARELLA
LI NCOLN PORTELA

MAURO LOPES
MÁRCIO REINALDO MOREIRA
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PCdoB
PT
PT
PSOB
PTS
PFL
Presentes de iVlirra$ Gerais: 44

Espírito Santo
FEU ROSA
JOSÉ CARLOS ELIAS
,JOSÉ CARLOS FONSECA JR.
JOÃO COSER
LUIZ DURÃO
RICARDO FERRAÇO
RITA CAMATA
I{OSE DE FREITAS

PSOB
PTB
PFL
PT
PFL
PPS
PMOB
PSOB

Presentes de Espírito Santo: 8

Rio de Jaileiro
/\LDIR CABRAL

JOSÉ CARLOS COUTINHO

PFL
PSOB
PPB
PFL
PSOB
PT
PL
PPB
PSOB
PPB
PTB
PSOB
PFL
PPB
PCdoB
PT
PMOB
PFL

JOÃO MENDES

PMDB

ALEXANDRE SANTOS
ALMERINDA DE CARVALHO
AROLDE DE OLIVEIRA
CANDI NHO MATTOS
(~ARLOS

SANTANA

CORNÉLlO RIBEIRO
DINO FERNANDES
11R. HELENa
EURICO MIRANDA
FERNANDO GONÇALVES
ITAMAR SERPA
IÉDIO ROSA
JAIR BOLSONARO
JANDIRA FEGHALI
,JORGE BITTAR
JORGE WILSON
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I AURA CARNEIRO
LUIZ RIBEIRO
LUIZ SÉRGIO
MILTON TEMER
!VIIRIAM REID
MARCIO FORTES
PAULO BALTAZAR
I )AULO DE ALMEIDA

PAULOFEIJÓ
ROBERTO JEFFERSON
RODRIGO MAIA
HUBEM MEDINA
SIMAO SESSIM
VALDECI PAIVA
VIVALDO BARBOSA
WANDERLEY MARTINS

Setembro de 200 I

PFL
PSOB
PT
PT
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Presentes de Rio de Janeiro: 35

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN
ALDO REBELO
ALOIZIO MERCADANTE
ANDRÉ BENASSI
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO KANDIR
ARNALDO FARIA DE sA
/\RY KARA
BISPO WANDERVAL
CELSO RUSSOMANNO
CHICO SARDELLI
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DELFIM NETTO
DR. HÉLIO
DUILlO PISANESCHI
EMERSON KAPAZ
f:ERNANDO ZUPPO
GILBERTO KASSAB
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PT
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PSDB
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POT
PTB
PPS
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PFL
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IVAN VALENTE

PT
PT

.JAIR MENEGUELLI

PT

JORGE TADEU MUDALEN

PMDB

JOSÉANIBAl

PSDB

JOSÉ DE ABREU

PTN

JOSÉ DIRCEU

PT

JOSÉ GENOINO

PT

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

POT

.JOSÉ INDIO

PMDB

,JOÃO EDUARDO DADO

PMDB

.JOÃO HERRMANN NETO

PPS

JOÃO PAULO

PT

JULIO SEMEGHINI

PSOB

!{INCAS MATTOS

PSB

I..AMARTINE POSELLA

PMDS

LUCIANO ZICA

PT

LUIZ ANTONIO FLEURY

PTS

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

PT

LUIZA ERUNDINA

PSB

i..J1ICHEL TEMER

PMDB

MILTON MONTI

PMDB

iVlOREIRA FERREIRA

PFL

NELSON MARQUEZELLI

PTB

NEUTON LIMA

PFL

ORLANDO FANTAZZINI

PT

PAULO KOBAYASHI

PSOB

PAULO LIMA

PMOB

PROFESSOR LUIZINHO

PT

RICARDO BERZOINI

PT

RICARDO IZAR

PSOB

ROBSON TUMA

PfL

RUBENS FURLAN

PPS

SALVADOR ZIMBALDI

PSOB

SAMPAIO DÓRIA

PSDB

SILVIO TORRES

PSDB

TELMA DE SOUZA

PT
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VADÃOGOMES
VALDEMAR COSTA NETO
WAGNER ROSSI
WAGNER SALUSTIANO
XICO GRAZIANO
ZULAIt= COBRA

PPB
PL
PMDB
PPB
PSOB
PSDB

Presentes de São Paulo: 62

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO
UNO ROSSI
MURILO DOMINGOS
nlCARTE DE FREITAS
TETÉ BEZERRA
WELlNTON FAGUNDES

PFL
PSD8
PTB
PSD8
PMOB
PSOB

Presentes de Mato Grosso: 6

Distrito Federal
OSÓRIO ADRIANO

PMOB
PFL

PAULO OCTAvlO

PFL

I 'EDRO CELSO

PT
PPB

JORGE PINHEIRO

WIGBERTO TARTUCE

Presentes de Distrito Federal: 5

Goiás
ALDO ARANTES

pedo8

L:ULER MORAIS

PMOB

GEOVAN FREITAS

PEDRO CHAVES

PMOB
PSDB
PSDB
PSOS
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PSDB
PSDB
PMDB

I {OBERTO

PPB

.JOVAtR ARANTES
.!UQUINHA
UDIA QUINAN
I UIZ BITIENCOURT
I.ÚCIA VANIA
f-iEDRO CANEDO

BALESTRA

HONALDO CAIADO

PFL

\fILMAR ROCHA

PFL
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Presentes de Goiás: 13

Mato Grosso do Sul
DR. ANTONIO CRUZ

PMDS

JOÃO GRANDÃO

PT
PT

MANOEL VITÓ~IO
MARÇAL FILHO
WALDEMIR MOKA

PMDS
PMDS

Presentes de Mato Grosso do Sul: 5
Paraná
ABELARDO LUPION

PFL

AFFONSO CAMARGO

PSOS

AIRTON ROVEDA

PTS

ALEX CANZIANI

I llLCEU SPERAFICO

PSOS
PSOS
PPS

DR. ROSINHA

PT

GUSTAVO FRUET

IRISSIMOES

PMDS
PMDS
PTS

IVANIO GUERRA

PFL

JOSÉ BORBA
JOSÉ CARLOS MARTINEZ

PMDS
PTS

IUCIANO PIZZATTO

PFL

LUIZ CARLOS HAULY

PSDB
PSDS
PMDS
PTS
PPS

I~ASILlO VILLANI

IIERMES PARCIANELLO

MAX ROSENMANN
MOACIR MICHELETTO
MÁRCIO MATOS
NELSON MEURER
ODILlO BALBINOTTI
OLIVEIRA FILHO
OSMARSERRAGLlO
"ADRE ROQUE
klCARDO BARROS
RUBENS BUENO
SANTOS FI LHO

Presentes de Paraná: 26
Santa Catarina

PSDS
PL
PMDS
PT
PPS

PPS
PFL
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ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
CARLlTO MERSS
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
t'NI VOlTOLlNI
t:ERNANDO CORUJA
GERVASIO SILVA
HUGO BIEHL
.JOÃO MATOS
.!OÃO PIZZOLATIl
rAUlO GOUVEA
I 'EDRO BITTENCOURT

I{ENATO VIANNA
SERAFIM VENZON
VICENTE CAROPRESO

PFL
PT
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PPB
POT
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POT
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Presentes de Santa Catarina: 15

Rio Grande do Sul

OSMAR TERRA

POT
POT
PT
PPB
PMDB
PT
PMDB
PSB
PPB
PT
PMOB
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PMDB
PSOB
PT
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OSVALDO BIOLCHI

PMDB

PAULO PAIM

PT

I\IRTON DIPP
I\LCEU COLLARES

í\NA CORSO
I\UGUSTO NARDES
CEZAR SCHIRMER
CLOVIS ILGENFRITZ
IiARCISIO PERONDI
LZIDIO PINHEIRO
f-ETIER JUNIOR
IIORAVANTE
(';ERMANO RIGOTIO
I UIS CARLOS HEINZE
MARCOS ROLlM
MENDES RIBEIRO FILHO
NELSON MARCHEZAN
ORLANDO DESCONSI
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ROBERTO ARGENTA

PHS

TELMO KIRST

PPB

YEDA CRUSIUS

PSOB

f'resentes de Rio Grande do Sul: 23

44415

44416 Quinta-Icira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

I - ABERTURA DE SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 423 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.
11- LEITURA DA ATA
O SR. IÉDIO ROSA, servindo como 2E Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Passa-se à leitura do expediente.
111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)Passa-se às
IV - BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao nobre Deputado Coriolano Sales.
O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, talvez essa tenha sido a semana
mais longa de toda a história mundial. A duração da
crise irá além dos sete dias que se passaram desde o
atentado terrorista que atingiu os Estados Unidos. As
conseqüências de tamanha insanidade, que colocou
em risco a paz mundial, serão bem mais profundas.
Não foi um atentado isolado a Nova York e à Capital norte-americana, Washington. Foi um atentado
ao mundo. Todos os países, inclusive o Brasil, já estão
sofrendo os efeitos do que aconteceu.
Diversas empresas em todo o Brasil já contabilizam prejuízos. As agências de viagens, por exemplo,
estão virtualmente paralisadas porque os turistas
vêm cancelando ou suspendendo excursões, tanto
por conta do fechamento de aeroportos nos Estados
Unidos, quanto pelo aumento do risco de uma repetição dos fatos em países da Europa, principalmente
na Inglaterra.
Outra possibilidade que assusta é a de um choque de preços do petróleo. Um aumento sucessivo
das cotações seria fatalmente repassado para os
combustíveis, encarecendo os fretes e aumentando o
preço da gasolina e do diesel. Seria um efeito inflamável no bolso dos consumidores brasileiros.
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A instabilidade dos mercados de capital e do
câmbio tende a se acentuar também nos próximos
dias. Ontem, com a reabertura da mais importante
praça financeira, a Bolsa de Nova York, foi observada
a deterioração da confiança no mercado financeiro.
Mas o maior risco a que se levou o mundo não é,
no entanto, a possibilidade de uma recessão em larga
escala, mas, sim, o de um conflito de raças e religiões.
É um sentimento que parece estar se alastrando
entre o povo norte-americano: o de intolerância contra os árabes. E o que parece importar aos americanos neste momento não é a procedência desses árabes, basta apenas uma semelhança muçulmana para
gerar conflitos e agressões. Atos esses impensáveis
e racistas.
O que essa nova ameaça traz de pior é o agravamento já evidente do racismo. Instituiu-se o ódio racial na política de Estado. Está no ar uma outra cruzada da civilização ocidental e cristã que coloca os povos árabes e os crentes do Islã na mira direta das represálias.
Agora, o feito horrível dos aviões suicidas faz levantar um clamor primitivo de vingança nos termos bíblicos: olho por olho, dente por dente. O massacre dos
inocentes tende a produzir mais massacres de inocentes.
Diante dessa situação, perdem importância todas as outras conseqüências negativas dos recentes
atentados aos Estados Unidos, inclusive a recessão
globalizada prestes a nos atingir impecavelmente.
Será de extrema importância estarmos atentos
a esse perigo que ronda a humanidade. É um perigo
que ultrapassa as barreiras de raça, religião, nacionalidade ou ideologia política.
Sr. Presidente, solicito a V. Ex" a divulgação de
meu pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.
Muito obrigado.
O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, assomo mais uma vez à tribuna, de onde
tantas vezes assisti a justas críticas partidas dos nobres colegas e dirigidas às autoridades responsáveis
pelo controle e preservação do meio ambiente, para
desta vez, ao contrário, tecer considerações positivas
sobre os programas ambientais em desenvolvimento
no Estado do Rio de Janeiro, particularmente aqueles
destinados a reduzir o impacto ambiental causado
pela construção emergencial das termoelétricas no
Estado.
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A verdade é que, para tal desiderato, as companhias energéticas, a exemplo do que já ocorreu no
projeto da Usina Termoelétrica Macaé-Merchant, cujo
lançamento da pedra fundamental recebeu minha
presença e cuja inauguração está prevista para outubro próximo -, estão iniciando programas de preservação do meio ambiente, cujos projetos receberão,
em média, segundo a Secretaria Estadual de Engenharia, Indústria Naval e Petróleo do Estado do Rio de
Janeiro, 1% do investimento empregado em cada empreendimento, que, juntos, em todo o Estado do Rio
de Janeiro, até 2003, totalizarão recursos de f bilhôes
de dólares, o que permitirá a aplicação de 50 milhões
de dólares nas ações de meio ambiente.
Somente na bacia do Rio Macaé, no norte fluminense, cuja população urbana abrigada por suas
margens chega a 122 mil habitantes, serão aplicados,
oriundos de empreendimentos no setor energético dF\
região, 8 milhões de dólares em sete programas ambientais, compromisso assumido com a FEEMA
quando da concessão da licença para construção da
usina.
A Usina Macaé-Merchant, que produzirá 700
megawatts de energia, o suficiente para o consumo
de 2,5 milhões de pessoas, receberá investimento de
500 milhões de dólares em sua construção e, segundo seu representante, operará turbinas que trabalharão sob o rígido controle de ruídos, a níveis inferiores
ao da BR-1 01, que a margeia, além da preparação de
extensa rede de plantio de árvores para compensar a
emissão de gases poluentes e a retirada de água do
Rio Macaé para a refrigeração das turbinas da usina.
A solução é considerada medida de Primeiro
Mundo.
Outra usina que merece nossa citação, companheiros Parlamentares, e a importância que dou ao
tema é corroborada pelos angustiosos momentos que
vivemos com relação ao sistema energético do País,
é a Usina Termoelétrica Norte Fluminense, controlada pelo consórcio Light, Ceri. Excelsa, Eletrobrás e
Petrobrás, prevista para funcionar em 2003, cujas
obras tiveram início ontem, dia 18, com o lançamento
da pedra fundamental.
O tratamento ambiental para essa construção
recebeu fartos elogios da presidente da plenária da
ONG da Macrorregião Ambiental 5, que inclui os Municípios de Macaé, Casimiro de Abreu, Campos e Rio
das Ostras, que ressaltou o trabalho cuidadoso realizado pela usina e onde serão aplicados R$4,5 milhões em programas ambientais.
Portudo isso, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para manifestar que sou favorável à participa-
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ção, através de audiência, das ONGs no processo de
liberação de empreendimentos dessa natureza, pois
essas entidades facilitam a obtenção de recursos externos para os programas ambientais sem desconsiderar que a qualidade de vida das pessoas não pode
ser relegada a plano secundário.
Concordo, finalmente, com o ponto de vista do
Secretário de Energia do Estado do Rio de Janeiro,
Dr. Wagner Victer, para quem os incentivos fiscais
oferecidos pelo Governo Estadual às companhias
energéticas têm como contrapartida a destinação de
verbas para projetos ambientais. Isso garantirá, em
nossa opinião, o desenvolvimento sustentado do programa das termoelétricas, pois cada projeto terá que
injetar 1% do investimento total em meio ambiente.
Com isso, abre espaço financeiro para a construção de grandes usinas de reciclagem do lixo municipal, pois os aterros hoje existentes não atendem às
exigências ecológicas.
A Região dos Lagos, para citar a nossa região,
poderia muito bem receber apenas uma usina de reciclagem de porte para o tratamento do lixo dos sete
Municípios que a compõem.
Em se tratando de meio ambiente, lamento afirmar que não posso compreender como o Estado do
Rio de Janeiro ainda não apresentou o Plano Diretor
da Área de Proteção Ambiental- APA de Sapeatiba,
em São Pedro da Aldeia, e de Massambaba, em Arraial do Cabo, não obstante terem sido aprovadas há
mais de cinco anos. A permanecer tal demora, qualquer medida a ser tomada pelo Governo do Estado
será infrutífera, posto que os locais já se apresentarão totalmente desfigurados, quer por construções irregulares, quer por invasões diversas. Urge que se façam as devidas regulamentações.
Por outro lado, os Municípios continuam aguardando o Plano Diretor respectivo e deixam de se desenvolver naqueles locais tombados.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. lédio Rosa,
o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Chaves, § 2° do artigo 18 do Regimento
Intemo.

o SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Armando Abílio.
O SR. ARMANDO ABíuo (PSDB - PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o motivo da nossa participação hoje nesta
tribuna é fazer registro sobre mudança de partido.
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Por causa de algumas questões internas, o
PMDB da Paraíba sofreu uma cisão e fomos obrigados a dele nos desfiliar. O grupo comandado pelo Senador Ronaldo Cunha Lima filiou-se ao PSDB. Hoje,
na Câmara, já somos quatro Parlamentares filiados
ao PSDB.
No próximo dia 28, Campina Grande, na Paraíba, estará em festa, porque o Senador Ronaldo Cunha Lima, o maior líder, o maior Governador da história política e administrativa do Estado, se filiará ao
PSDB. Mas por que em Campina Grande? Exatamente pela sua origem política. Lá S. Ex" foi Vereador,
Prefeito, administrou a cidade por dois mandatos, foi
Deputado Estadual, Governador do Estado e agora é
Senador da República.
Sr. Presidente, o Prefeito de João Pessoa, o
companheiro Cícero Lucena Filho, também é filiado
ao PSDB. Na última eleição, S.Exa conseguiu obter a
maior votação proporcional das Capitais - 74,4%.
Além do Senador Ronaldo Cunha Lima, também se filiarão a esse partido várias outras lideranças: o Prefeito de Patos, Dinaldo Medeiros Wanderley, dois Deputados Estaduais - quatro já se haviam filiado -, Zenóbio Toscano e Rômulo Gouveia, e também a Prefeita
de Guarabira, quarto maior Município do Estado, Sra.
Léa Toscano.
A posição assumida pelo chefe maior do nosso
grupo, o Senador Ronaldo Cunha Lima, é motivo de
alegria e de comemoração. Esperamos ainda a presença de alguns "cardeais" do partido naquele dia.
Realmente, a posição partidária do Senador Ronaldo
Cunha Lima merece comemoração não só de nós
que fazemos parte de seu grupo, mas do PSDB naci·
onal. S. Exa é um emblema, uma bandeira, levando-se
em conta sua atuação política, bem como seu desempenho como administrador do nosso Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ilustre Senador Pedro Simon, não obstante pertencer a outro partido e ser um possível candidato à Presidência da República, reconhece que nosso dinâmico Ministro José Serra será um bom candidato. São suas declarações: "José Serra é bom, tem
coisas que você tem que respeitar. Ele topou brigar
com essas multinacionais de medicamentos. Conquistou uma vitória positiva nessa questão da AIDS.
São fatos respeitáveis".
Neste ponto acrescentamos mais: o preclaro Ministro José Serra acaba de conseguir mais uma vitória; graças a sua interferência junto ao Presidente
Fernando Henrique, que entendeu o alcance social
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da decisão. O Sr. Presidente assinou medida provisória que prorroga por mais um ano o controle dos preços dos remédios. Assim sendo, os preços, que terão
um pequeno reajuste em janeiro, só poderão sofrer
novo aumento em dezembro de 2002.
Essa sábia decisão vem ao encontro do êxito alcançado anteriormente quando da queda-de-braço
que o Ministro José Serra teve contra o laboratório
Roche na questão do preço do produto Nelfinavir, um
dos componentes do coquetel de remédios de combate à AIDS.
Após ameaça de quebra de patente feita pelo
Governo, por meio do Ministério da Saúde, o laboratório chegou ao desconto de 40%. Antes ele queria oferecer apenas 30%.
Foi considerado pelo Ministro José Serra um
bom desconto, pois o pagamento dos royalties e o
custo para a fabricação do produto não compensavam, no momento, a quebra de patente. Mas ela poderia acontecer; estava tudo pronto. Seria usado o art.
71 da Lei de Propriedade Intelectual, de 1997. E o fato
seria registrado como um caso de emergência de saúde. Com o acordo, o Governo faz uma economia de
90 milhões de reais por ano.
Para se ter uma noção do custo dos remédios
de combate à AIDS, só no ano passado o programa
de distribuição de medicamentos gastou 303 milhões
de dólares. Desse total, 41% são gastos com a compra de oito medicamentos reproduzidos no Brasil e os
outros 59% correspondem à importação de quatro remédios estrangeiros.
A conclusão é de que precisamos nos somar na
corrente de combate à AIDS. Não podemos ficar alheios a essa situação de risco que corre a nossa população, principalmente a juventude. É triste, muito triste,
assistirmos a centenas de irmãos brasileiros serem
contaminados por falta de uma orientação que deve
começar em casa, passar pela escola e envolver toda
a comunidade.
A AIDS é uma doença que financeiramente custa muito caro ao Brasil, e mais cara, ainda, pela perda
dos entes queridos.
Nossas congratulações ao Ministro José Serra
por sua atuação decisiva não só no congelamento
dos preços dos remédios, na sua luta a favor dos remédios genéricos como também no barateamento
dos medicamentos de combate à AIDS. Há de se destacar, também, o esforço que o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso vem implementando,
através do Ministério da Saúde, para que a camisinha
seja comercializada por unidade e ao preço de
R$0,21.
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Desejamos expressar, também, nosso apoio à
campanha esclarecedora de como evitar a contam inação da AIDS, um mal que precisamos combater
sempre.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. NEUTON LIMA (Bloco/PFL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, informo que encaminho à Mesa
requerimento de indicação ao Ministério da Fazenda,
sugerindo a inclusão do setor de transporte de cargas
entre os beneficiários dos financiamentos da
FINAME.
Aproveito a oportunidade para comunicar à
Casa que, na tarde de ontem, graças à iniciativa do
nobre Vereador Carlos Apolinário, nosso ex-colega
nesta Casa, foi aprovado na Câmara Municipal de
São Paulo projeto que altera a 'Lei do Psiu", perniciosa lei que afetava os templos evangélicos e religiosos
naquela cidade.
Congratulo-me com a Câmara Municipal, que foi
sensível ao problema e alterou a citada lei. Com certeza, esse ato poderá servir de exemplo para todas as
cidades do Brasil.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos
ambiente econômico conturbado, agravado ainda
mais pelos últimos acontecimentos no campo político.
A origem externa da crise parece óbvia, mas isso não
pode mitigar a vulnerabilidade do País em relação às
suas contas externas, fruto de acúmulo de circunstâncias desfavoráveis, sobre as quais procuraremos
discorrer.
Preliminarmente, Sras. e Srs. Deputados, cabe-nos ressaltar que a grande conquista brasileira no
campo econômico foi a compreensão pela sociedade
das profundas conseqüências da queda duradoura
da inflação. Os pilares do Plano Real, a nosso ver, não
devem estar sob questionamento, tampouco os fundamentos para a manutenção da estabilidade. Trata-se, pois, sim, de revisarmos suas eventuais carências e ~s origens da vulnerabilidade que ora nos afeta
e de trilharmos um caminho que nos possa redirecionar, sem comprometimento desses valores básicos.
Sabemos que a tarefa de estímulo ao desenvolvimento é das mais complexas e exige enorme esforço
da sociedade e, em particular, do Poder Público.
Entendemos, ademais, que a busca da estabilidade
econômica duradoura é valor que deve ser constantemente perseguido. Entretanto, a estabilidade não pode
ser um fim em si mesmo. É, outrossim, uma etapa de
tarefa muito maior, qual seja a de evoluir de maneira
sustentável na direção do desenvolvimento social.
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Nesse contexto, devemos igualmente mencionar que a reestruturação do papel do Estado, bem
como o equacionamento da capacidade financeira do
setor público, torna-se indispensável para possibilitar
uma ação eficaz na direção da retomada do crescimento. Com efe~o, não se poderá alcançar uma estabilização duradoura sem a existência de instrumentos
eficaze~ de política fi.scal à ~isposição do Governo.
Necessita-se reorganizar as finanças do Estado, para
que ,se atinja um equilíbrio das ~ontas públicas sustentavel ao longo do tempo. Assim, pode-se voltar a
contar com a poupança estatal e se restabelecer o
crédito público. Sem isso, sobram apenas as agruras
?O controle macroe~?nômicO ~e. curto prazo e dos
I~s~um~ntos de polltlca moneta~la, que, nestas condlçoes, Indu~e~ ~ emprego de Juros e!evados, bem
como a conVlvenCla co~ t~xas de crescimento menores do que as que deseJarlamos.
A questão da urgência na consecução de um
ajuste fiscal duradouro também não pode ser menosprezada sob nenhuma hipótese. A experiência recente demonstra que a fragilidade fiscal de um país pode
torná-lo demasiadamente vulnerável diante de choques externos ou de crises financeiras de maior proporção. O im.perati~o da gl?baliza~ão do comércio e
dos flu~os financeiros deixa mUito menos espaço
para açoe_s ~ondesce~d~ntes por parte das ~utoridades economl~as domesticas, em face dos riSCOS da
p~rda de confiança por parte da comunidade internaclonal e das conseqüências de instabilidade daí decorrentes.
O caso brasileiro é um bom exemplo. Em passado recente, a restrição externa, oriunda da instabilidade que se instalou no sistema financeiro internacional, e as restrições internas, decorrentes dos desequilíbrios fiscais do setor público brasileiro, contribuíram para um quadro de incerteza que acabou por permitir a orientação de ataques especulativos contra o
regime cambial de desvalorizações graduais, provocando a necessidade de flutuação do câmbio.
Nos momentos seguintes à desvalorização, a
instabilidade das expectativas ampliou-se. O risco de
um aprofundamento da recessão e da perda do controle da inflação era real e exigiu ação firme e determinada do Congresso Nacional, que, agindo em consonância com os anseios da sociedade, reafirmou o
compromisso com a estabilidade e aprovou urna série
de medidas centradas no ajuste fiscal, fundamentais
para que se evitasse o pior.
Entretanto, parece claro que em um ambiente
externo adverso, os impactos sobre a economia brasileira têm sido muito fortes, já que reflexo de sua acen-
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tuada vulnerabilidade. As políticas adequadas para a
redução dessa característica fazemnos refletir sobre
as razões pelas quais nossas contas comerciais externas apresentam problemas, mesmo diante de uma
desvalorização cambial tão acentuada.
O aumento das exportações, para fazer frente
ao desequilíbrio da balança comercial e aos imperativos do financiamento do déficit em conta corrente,
constituise, então, prioridade indiscutível do momento. Tal diretriz transcende meramente a obtenção de
superávits comerciais, uma vez que esses podem ser
atingidos por uma pol ítica de repressão às importações, o que traria efeitos muito negativos à economia
brasileira. Por outro lado, os tradicionais entraves à
formação de poupança interna para financiar o desenvolvimento colocam-nos em uma posição de dependência do fluxo de capitais externos para suprir
essa deficiência, sem o que comprometeríamos ainda mais nosso crescimento econõmico.
A solução para o impasse se apóia, então, no
aumento das exportações, que nos garantiria um fluxo positivo de divisas sem nos reduzir o acesso aos
bens importados de conteúdo tecnológico, que hoje
impulsionam o processo de modernização da indústria e possibilitam a inserção de produtos nacionais
de maior sofisticação e competitividade no mercado
internacional.
Caber-nos-ía indagar, portanto, Sras. e Srs. Deputados, quais são as dificuldades hoje presentes
para empreender um aumento expressivo das exportações brasileiras? Estamos diante de uma conjuntura econômica que gerou uma superdesvalorização
cambial, que atingiu a cerca de 40% somente no ano
de 2001 , sem que se detecte reação correspondente
das exportações. Ao contrário, o País exporta, ainda
hoje, apenas 6,5% do PIB, número pífio em relação
ao nível que se consideraria razoável para um país de
economia diversificada como Brasil, que chegaria à
faixa dos 20% do PIS.
Primeiramente, deve-se ter em conta que o Brasil embarca, junto com suas mercadorias, miríade de
impostos e encargos em cascata para mercados protegidos por subsídios ocultos e confiscos declarados.
A esse respeito, Sr. Presidente, é preciso reconhecer
aquilo que mostra recente estudo da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE, isto é, que o acesso aos mercados dos países
ricos, pelo critério das barreiras tarifárias ad valorem
e das barreiras não tarifárias, exige pedágio médio de
31 %. Em contrapartida, o acesso ao mercado brasileiro, pelo mesmo critério, custa nada além de 14%.
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Por outro lado, não obstante a hipocrisia dos países ricos protecionistas, que, na prática, andam na
contramão da globalização que pregam, temos nossa
parcela substancial de culpa no problema. O Brasil,
para atingir sua sonhada meta de 100 bilhões de dólares de exportações, teria uma vasta lição de casa a
fazer.
Com efeito, como ponto básico da estratégia
para estimular as exportações seria necessário desonerar a carga fiscal dos produtos e serviços exportados. Este, todavia, seria um primeiro passo. Além disso, necessitamos reinventar o crédito bancário para a
produção, restaurar, integrar e ampliar o transporte intermodal, engajar pequenas e médias empresas ao
esforço exportador e implementar conceitos de marketing e estratégias de venda para melhor inserir os
produtos no mercado consumidor dos países desenvolvidos.
Com o real tão desvalorizado, os exportadores
brasileiros têm uma alavanca cambial significativa
para aumentar suas vendas. Não obstante, esse impulso cambial se choca com a queda do preço médio
da pauta de produtos embarcados. De fato, Sras. e
Srs. Deputados, se, em termos reais, a cotação média
dos produtos primários e semi-elaborados igualasse,
em 2001, a cotação média de 1997, a balança comerciai brasileira teria acumulado, até julho, um superávit
de 2,8 bilhões de dólares, além de um resultado positivo de 6,1 bilhões de dólares em todo o ano passado.
Confirmando esses dados, verifica-se que as
vendas externas cresceram 10,9% em volume e recuaram 2,1 % em valor, de janeiro a julho de 2001. Quanto aos produtos primários, a situação ainda é pior.
Vendemos 32,9% a mais e faturamos 7,6% a menos!
Não há como negar, Sras. e Srs. Deputados, que
essa conjunção de fatores negativos pode até ser caracterizada como falta de sorte. As exportações têm
reagido em volume, mas a queda dos preços internacionais da nossa pauta foi tão significativa que, mesmo com a desvalorização cambial, os efeitos na balança comercial têm sido praticamente nulos. Apesar
disso, é diante das adversidades que as decisões devem ser tomadas. A opção pelo aumento das exportações deve ser prioridade política de quem tem a certeza de que os avanços agora obtidos poderão ter impactos espetaculares quando a conjuntura internacional se reverter a nosso favor.
Nesse sentido, a iniciativa do Governo em priorizar as exportações deve ser recebida com comemoração. Em particular, consideramos muito positivo o
diagnóstico do Ministro Sérgio Amaral de que o Governo deva participar mais ativamente da promoção
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comercial de determinados produtos brasileiros, visando a sua inserção em mercados selecionados.
Trata-se de iniciativa bem arquitetada de selecionar uma pauta de oito produtos visando aos mercados dos Estados Unidos, Japão, China, índia, Alemanha e Reino Unido. Os países, que serão visitados e
estudados, devem sua escolha a diversos motivos,
entre os quais poder aquisitivo, tamanho do mercado,
potencial de crescimento, etc. O objetivo principal é o
de implementar uma mobilização para identificar as
oportunidades de comércio e desenvolver promoção
comercial especializada, envolvendo tanto as embaixadas como profissionais gabaritados do ramo. A ":stratégia envolve a participação em feiras, viagens
conjuntas com empresários e convite a importadores
potenciais para virem ao Brasil.
Vale ressaltar, também, que o BNDES te"á pô.rticipação bem mais ativa no financiamento das 2xpcrtações. Em cinco anos, essa agência de desenvolvimento aumentou os financiamentos de 1 bilhão de
dólares para 5 bilhões de dólares, o que, se não é ainda o montante ideal, representa, sem dúvida, um
crescimento considerável.
Todas essas iniciativas, contudo, devem ser levadas a cabo sem mais demora, tornando realidade
aquilo que quase nunca, no passado, saiu do papel.
Deve prosseguir, igualmente, um movimento coordenado para remover as ineficiências estruturais do sistema tributário e da infra-estrutura de transportes,
que impõem custos significativos às nossas exportações, retirando-lhes a competitividade. Finalmente,
no campo diplomático, devem ser reforçadas as articulações multilaterais para a redução das barreiras
ao comércio e dos entraves à inserção dos produtos
agrícolas nos protegidos mercados dos países do Primeiro Mundo.
Temos a convicção, Sr. Presidente, de que um
esforço consciente e coordenado no sentido de implementar as exportações trará benefícios substanciais
ao País. Aumentará a geração de renda e emprego,
permitirá um alívio nas contas externas, com melhora
do ambiente macroeconômico e maior atração de investimentos externos, e, principalmente, estimulará a
retomada do crescimento em bases sustentáveis,
sem comprometer o esforço de estabilização.
Muito obrigado.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho acompanhando, com preocupação, a
discussão no Congresso e também nos principais
meios de comunicação sobre uma próxima ajuda do
Governo às companhias aéreas brasileiras que vêm
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atravessando grave crise financeira há mais de uma
década.
Essa crise tende a se agravar com a paranóia
que se criou após os terríveis atentados terroristas
que abalaram o mundo no dia 11 de setembro, que ficou conhecida como a terça-feira negra. Turistas cancelaram vôos, empresas americanas anunciaram demissões e empresas regionais brasileiras já manifestaram intenção de encerrar suas atividades.
No caso brasileiro, a desvalorização do real
frente ao dólar, moeda que rege qualquer operação
em aviação, desde o combustível até as mais simples
peças, foi o estopim que faltava para ampliar o problema e o tamanho do déficit, somando-se a brusca queda de suas ações junto ao mercado financeiro.
O transporte aéreo no Brasil é um transporte de
elite, com passagens caras e que não estão ao alcance da maioria dos nossos compatriotas. As vendas
parceladas em cartão de crédito e no crediário direto
conseguiram trazer um maior número de passageiros
para os aviões, mas nada significativo ainda em termos de Brasil.
A esmagadora maioria da nossa população viaja de ônibus. Calcula-se em 97% o percentual dos
brasileiros que viajam de ônibus. E nosso sistema de
transporte por ônibus, tanto o intermunicipal quanto o
interestadual e o internacional, é um dos melhores do
mundo em operação.
Ônibus modernos, confortáveis e seguros, motoristas treinados, baixíssimo índice de acidentes, regularidade na prestação dos serviços e atendimento
nos mais longínquos rincões do nosso País são características marcantes do transporte por ônibus no
Brasil.
Vemos, no entanto, que há uma odiosa discriminação quanto a esse tipo de transporte em relação ao
transporte aéreo, que atende somente a elite, ou seja,
a 3% da população brasileira. A discriminação se dá
quando o Governo isenta o transporte aéreo de
ICMS, em alguns casos, e tributa o transporte por ônibus em até 17%.
É o brasileiro sofrido, o mais necessitado, que
vê sua passagem de ônibus ser onerada em até 17%
de ICMS, que ele é obrigado a pagar. Enquanto isso,
o usuário do avião nada paga desse imposto.
O passageiro do avião freqüenta aeroportos
modernos, com acabamento de mármores e granitos,
locais que estão sendo sempre ampliados pelo Govemo Federal, o que é digno de aplausos, enquanto
os passageiros dos ônibus usam terminais rodoviários antigos, sujos, mal localizados, na maioria das vezes, e com equipamentos abaixo de qualquer crítica.
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Banheiros sujos são uma constante nas nossas rodoviárias.
Ora, por que o Governo não investe também na
melhoria desses terminais rodoviários, uma vez que a
esmagadora maioria da nossa população os utiliza
freqüentemente? Não defendo luxos, como nos aeroportos, mas instalações dignas, limpas e confortáveis.
Seriam os passageiros dos ônibus cidadãos de segunda classe?
Além das questões acima abordadas, como
isenção de ICMS para o aéreo e cobrança de 17%
para o transporte por ônibus interestaduais e a discrepância entre os aeroportos e as nossas estações rodoviárias, as empresas aéreas recebem diversos tipos de incentivos por parte do Governo. São financiamentos camaradas, renegociação e perdão de dívidas, paciência ilimitada no pagamento de dívidas federais, como as com o INSS, INFRAERO, Banco do
Brasil e Receita Federal, e até aval do Tesouro Nacional em compras e em leasings de aeronaves.
O passageiro de ônibus encontra em seu caminho estradas semidestruídas, com exceção dos trechos já privatizados, completa ausência de fiscalização e ainda tem que se deparar com a crescente insegurança nas nossas rodovias, como demonstram os
números cada vez mais altos de assaltos a coletivos.
Recentemente, quando foi anunciado, com
grande estardalhaço, um novo plano de segurança
pelo Ministério da Justiça, vimos que a Polícia Rodoviária Federal, responsável pela segurança e fiscalização nas estradas federais, não foi contemplada
com nenhum acréscimo de efetivo nem de verba, e
sabemos que aquela organização, que já foi modelo
no Brasil, definha com as restrições orçamentárias a
ela imposta.
Por que a discriminação, Sr. Presidente? Por
que não dar ao passageiro do ônibus o mesmo tratamento tributário e fiscal do passageiro aéreo? Por que
não colocar à sua disposição estradas boas, segurança e fiscalização?
Chega de discriminação. Vamos tratar os 97%
dos brasileiros que viajam de ônibus com a consideração que eles merecem e que merecem também os
3% que viajam de avião. Estradas boas, isenção de
ICMS e segurança.
Era o que tinha a dizer
Muito obrigado.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, é chegada a hora de este Parlamento assu-
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mir as responsabilidades perante a nação brasileira,
discutindo o orçamento federal para 2002.
Gostaríamos de tecer alguns comentários sobre
as incoerências do Governo de FHC ao restringir recursos para importantes áreas.
No caso das estradas federais, estas se encontram em situação calamitosa em diversos Estados.
Pudemos constatar isso nas visitas realizadas no primeiro semestre de 2001 aos Estados da Bahia, do
Ceará, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da Paraíba, do PiaUí, do Maranhão, entre outros. Caso persistam os recursos inicialmente alocados no orçamento
federal, o quadro de deterioração das rodovias vai se
agravar ainda mais.
Para se ter uma idéia da gravidade da situação,
apesar de o Governo haver incluído a questão das estradas como prioridade no Plano Plurianual- PPA, lamentavelmente voltou atrás e destinou 50% a menos
dos recursos do Orçamento de 2001, que, como todos sabemos, foi insuficiente e não resolveu o problema das rodovias.
É notório que os recursos previstos não aten. dem à necessidade dos investimentos para melhorar
as nossas rodovias. Recentemente viajamos de São
Luís do Maranhão para Teresina, fazendo um percurso de apenas 420 quilômetros. Gastamos nove horas
de viagem, tendo em vista o péssimo estado de conservação daquela rodovia. Parece mesmo uma provocação que o Governo, diante do grave quadro, tenha a coragem de propor uma redução de 50% dos
recursos previstos para 2001. Não podemos admitir
tamanho corte e exortamos o Governo e seus aliados
a terem um mínimo de responsabilidade com o setor,
evitando o desperdício de combustível, a perda de vidas humanas e a minimização dos custos operacionais.
Em relação à agricultura também não vislumbramos qualquer sinal de que o Governo FHC pretende levar a sério o lema de que é necessário a qualquer custo exportar para que o País não entre em colapso devido à crise do balanço de pagamentos, fruto
de sua própria política econômica equivocada. Todos
sabemos que a nossa agricultura se constitui num importante item da nossa pauta de exportações e que,
devidamente incentivada, num país com grandes áreas propícias à agricultura, pode ser um relevante foco
de incremento das nossas exportações. Entretanto,
se não houver condições para os agricultores, não haverá jeito de a nossa agricultura abastecer o mercado
interno e alavancar as nossas exportações. A bancada de nosso partido, o PT, está propondo um incremento no orçamento da ordem de 435 milhões de re-
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ais para a agricultura familiar e o retorno de 85 milhões de reais para o financiamento da mecanização
agrícola, que o Governo também subtraiu do orçamento federal.
Com a crise de energia que assola o nosso País,
é surpreendente que o Governo Federal não esteja
sensível para investimento nas chamadas pequenas
centrais hidrelétricas, que poderiam perfeitamente
atender pequenas regiões, especialmente no interior
do Brasil.
Segundo as previsões da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, há potencial de produção
de 4.000 megawatls nas pequenas centrais hidrelétricas. O Brasil possui ainda um enorme potencial na
área de energia eólica e solar. Surpreendentemente,
não há previsão de recursos no orçamento para minorar o quadro de escassez nesses importantes segmentos de produção de energia. Após tantos anos,
com um parque industrial razoavelmente desenvolvido, uma população de 170 milhões de brasileiros, é
um absurdo que o nosso povo tenha de voltar à luz de
velas e o nosso desenvolvimento seja travado por irresponsabilidade de nossos governantes.
Sobre o FUNDEF, defendemos que seja integralmente cumprida a Lei n° 9.424, de 1996, que criou
o programa, e que seja repassado por aluno um valor
atualizado de 540 reais e não de 360 reais, como deseja o Governo FHC. Para cumprir os exatos termos
da lei, o orçamento precisa contemplar, até 2003, um
valor de 5,8 bilhões reais, enquanto o Governo Federal prevê apenas 1,8 bilhão de reais. Ficam faltando,
portanto, 4 bilhões de reais. O PT vai apresentar
emenda com o objetivo de restaurar os valores exatos
que a lei determina para a fiel execução do programa.
Quanto aos recursos para a habitação, após o
Governo haver gastado bilhões e bilhões com o
PROER, chega a ser constrangedora a falta de recursos no orçamento para o financiamento da moradia
popular. Nós apresentamos uma emenda a fim de
que sejam destinados 2 bilhões de reais para o Programa Morar Melhor, o que poderia beneficiar 200 mil
famílias. É evidente que a Caixa Econômica Federal,
órgão federal que mais destina recursos para a habitação, através de diversas fontes de recursos, deve
também ter prioridade, com recursos previstos no orçamento federal. Desta forma, a instituição poderá
contribuir ainda mais para reduzir o déficit de moradias ern nosso País.
Finalmente, parece que as autoridades se convenceram, pelo menos em parte, de que as condições
sociais aviltantes no Brasil estão a exigir políticas
agressivas de distribuição de renda. É o que podemos
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afirmar a respeito do Programa de Renda Mínima do
Governo Federal atrelado à Bolsa-Escola, que atualmente prevê o pagamento de 15 reais por aluno regularmente matriculado na rede de ensino.
Para que o programa funcione adequadamente
- dentro das normas atuais -, seriam necessários recursos adicionais da ordem de 5,8 bilhões de reais
até 2003, o que permitiria aumentar o benefício para
60 reais por aluno e beneficiar quase 6,5 milhões de
famílias, o que se constitui numa previsão do próprio
Governo Federal. Entretanto, o total do orçamento é
de 7 bilhões de reais, insuficientes para os fins do programa. Estamos propondo, em conjunto com o nosso
partido, que sejam agregados mais 5,8 bilhões de reais. É indiscutível que o Programa Bolsa-Escola funciona como eficiente elevador dos índices sociais,
como bem atesta o seu sucesso em Brasília, durante
o Governo do PT, incompreensivelmente desfigurado
por completo pelo Governo de Joaquim Roriz, do
PMDB.
No que se refere a programas de distribuição de
renda, há ainda o Programa de Enfrentamento à Pobreza, o Programa Bolsa-Renda, também lançado recentemente pelo Governo Federal. O PT propõe um
valor de 1,2 bilhão de reais e a manutenção de 150
milhões de reais, que serão gastos neste ano. Somente com o incremento de recursos será possível
atender um número maior de famílias. Já tivemos
oportunidade de denunciar desta tribuna o fato de haver no interior do nosso Estado Municípios em que a
quase totalidade da população rural se encontra enquadrada nos critérios do programa, sendo que nem
todos serão atendidos devido à restrição de atender
apenas 50% da população rural. Não podemos compactuar com uma política que favorece o clientelismo
e a corrupção.
Outra área esquecida pelo Governo Federal é a
de geração de emprego e renda. No Orçamento de
2001 estava previsto o valor de 95 milhões de reais
para diversos programas. Para o Orçamento de 2002,
mais uma vez, os já insuficientes recursos previstos
para este ano sequer foram mantidos. Defendemos
que ao menos seja mantido o valor do Orçamento de
2001, pois o desemprego em nosso País, ao contrário
do que seria desejável, não dá sinais de diminuir; ao
contrário, os índices de desemprego continuam altíssimos.
Com essas simples demonstrações queremos
alertar a Casa e a sociedade brasileira para a incoerência entre o discurso e a prática do Governo FHC.
Se realmente houvesse clara intenção de erradicar a
miséria em nosso País, o Governo teria agendado to-
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tal prioridade para os recursos sociais no orçamento
federal de 2002. Após tantos anos de Governo FHC,
já passou, e muito, a hora de sair do discurso e ir para
a prática. Parece entretanto que a prática ainda está
muito distante. O nosso partido não vai desanimar.
Vamos lutar com os recursos que estiverem ao nosso
alcance para contemplar no orçamento federal, com
valores expressivos e que possam minorar a grave situação social do Brasil.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Gostaríamos, hoje, de discorrer sobre o ataque
desferido pelo Governo FHC às entidades de representação estudantil; a saber, a União Nacional dos
Estudantes - UNE e União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas - UBES.
Inicialmente queremos expressar nossa satisfação pelo lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Movimento Estudantil, da qual faço parte, constituída no último dia 05 de setembro, contando com diversos Parlamentares desta Casa, todos imbuídos
com o firme propósito de defender a autonomia do
movimento estudantil. A Frente Parlamentar pretende
não apenas combater os ataques do Governo FHC à
UNE e à UBES, mas também construir um elo e um
processo de debate entre os estudantes, suas entidades e o Congresso Nacional.
O Governo FHC, que tem entre seus Ministros
um expresidente da UNE, o Ministro da Saúde, Sr.
José Serra, não teve pudor de editar a Medida Provisória n° 2.208, de 2001, que fere de morte a autonomia e a independência do movimento estudantil. É
praticamente unânime nesta Casa o entendimento de
que não havia necessidade de se tratar por MP um
assunto que poderia perfeitamente ser tratado por
projeto de lei. É inacreditável que ainda hoje, por instrumentos autoritários, se discuta a legitimidade da
conquista histórica dos estudantes, que é a meia-entrada, que pode ficar comprometida e enfraquecer o papel das entidades representativas.
É importante registrar que os próprios estudantes, através de suas entidades, não se furtam a discutir com este Parlamento um projeto de lei que discipline a meiaentrada, que seja representativo da vontade
da classe estudantil, bem como da própria sociedade.
Queremos deixar registrado nos Anais desta
Casa o nosso irrestrito apoio à luta dos estudantes,
ao mesmo tempo em que conclamamos os demais
Parlamentares a se engajarem nesta luta, pois um
país que não investe na educação, não acredita nos
seus estudantes, não prestigia suas organizações representativas, com toda certeza, está condenado ao
fracasso.
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Comunico a esta Casa que na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que tem como Presidente o Deputado João Caldas, foi instalada hoje subcomissão destinada a acompanhar o programa de
convívio com a seca e os assuntos relativos à exclusão social.
Informo ainda que, juntamente com outros Parlamentares da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle, estarei viajando para Mato Grosso do Sul,
a fim de ver de perto e poder analisar a situação das
rodovias brasileiras, que, em muitos lugares, estão
um verdadeiro caos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O 5R. LAMARTINE POSELLA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,.as e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna hoje fazer uma reflexão sobre o mais grotesco e aterrorizador atentado
dos últimos tempos, que aconteceu em Nova Yor\< e
Washington, nos Estados Unidos.
Antes de mais nada, solidarizo-me com todos os
americanos e com todas as pessoas de todas as raças e nacionalidades que sofrem com a perda de
seus familiares e que estão passando por este momento tão difícil e doloroso.
Gostaria de dizer aos brasileiros que me vêem
agora pela TV Câmara que o que me deixa mais espantado é o fato de que esse atentado tem como motivação, em primeiro lugar, a questão religiosa.
A religião, que deveria ligar o homem a Deus e
aos seus semelhantes, tem sido motivo de discórdia e
de ódio não só entre judeus e muçulmanos, mas também entre cristãos, protestantes e católicos, como na
Irlanda.
Vemos agora os Estados Unidos da América,
país cristão, querendo, em contrapartida ao ataque,
atacar o Afeganistão, um país destruído, praticamente assolado por todo tipo de miséria e de pobreza.
simplesmente por revanchismo ou para provar ao
mundo que são uma nação imbatível.
Gostaria de refletir sobre a crucificação de Cristo. A cruz é formada por duas traves: a vertical representa a união do homem com Deus, a religiosidade; a
trave horizontal, a união do homem com seus semelhantes.
Sr. Presidente, não existe religião verdadeira
que tenha somente o alicerce vertical. Não existe religião que não considere os semelhantes. Todas têm
de conter os valores das traves vertical e horizontal. A
religião, além de metafísica, tem também de ser física; além de tratar do transcendental, tem também de
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cuidar do lado humano, da solidariedade, do amor ao
próximo.
Lembro a todos os ouvintes que os Estados Unidos, outrora, enviaram muitos missionários para o
mundo para falar do amor de Cristo, e nos últimos
anos têm enviado armas e soldados para muitas nações. Saddam Hussein, inimigo atroz dos americanos, foi apoiado pelos Estados Unidos em 1980 para
combater os iranianos. O próprio Talibã foi sustentado
por aquele país, na tentativa de impedir o domínio
russo, e agora são inimigos.
Não quero, de forma alguma, defender qualquer
tipo de terrorismo, até porque, como pastor evangélico, sou pregador da paz. O que desejo, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, é chamá-los a uma reflexão. Nós, como brasileiros, precisamos eliminar as
barreiras das diferenças, o preconceito. Ainda que tenhamos diferenças religiosas, ideológicas, político-partidárias, somos todos irmãos.
Uma nação não pode viver sem paciêrcia com
as diferenças, sem respeito, honradez e convívio pacífíco. Não ter isso seria o mesmo que semear::: ;uerra. Cristo deixou isso muito claro, dizendo que os pacificadores herdarão a terra. Portanto, ela não vai ser
herdada por intermédio da guerra, mas do consenso,
da conversa, do embate de idéias; nunca através das
armas.
Por isso, faço um grande apelo aos brasileiros e
a toda a comunidade cristã do mundo para que orem
contra a guerra. Ela não é solução para nenhum tipo
de problema.
Não podemos defender a guerra em hipótese alguma. Todo o mundo deve, sim, se unir para lutar contra ela. Devemos lutar pelo bom senso. Devemos coibir o terrorismo, mas também olhar pelos desvalidos,
pelos necessitados. Nós brasileiros precisamos
aprender com essa tragédia. Se não formos solidários
com os diferentes, se não formos capazes de conviver
com eles, poderemos também, no Brasil, semear
guerra santa, que de santa nada tem. Se semearmos
o vento, colheremos tempestade. Quero proclamar a
paz para o Brasil. A Nação brasileira haverá de ser
uma grande Nação, mas sempre deverá semear a
paz.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Lamartine
PoseI/a, o Sr. Pedro Chaves, § 2° do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) Concedo a palavra ao nobre Deputado Nilton Capixaba.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, a região amazônica já sofreu, em seus
antecedentes históricos, diversas experiências de desenvolvimento. Quase todas baseadas no extrativismo vegetal. Inicialmente, o extratívismo do cacau e da
seringueira.
Na década de 30, com a imigração japonesa,
teve início a prática da agricultura nas várzeas de Parintins, Amazonas, com o cultivo da juta, e, na agricultura na terra firme de Tomé-Açu, Pará, com o plantio
de pimenta-do-reino.
Uma série de políticas governamentais do período dos governos militares, de 1964 a 1985, indicou a
construção de estradas, o privilégio da pecuária em
substituição às florestas densas, a ocupação dos vazios demográficos, com o assentamento de milhares de
famílias, trazidas pelo Incra, de todos os quadrantes da
terra brasileira. Era o período do "integrar para não entregar" ou dos "homens sem terras para as terras sem
homens". Essas políticas transformaram a "civilização
das várzeas" em "civilização das terras firmes".
O assassinato do líder sindicalista Chico Mendes, em dezembro de 1988, em Xapuri, no Acre, estabeleceu um divisor de águas, a questão ecológica
passou a influenciar as decisões sobre o desenvolvimento da Amazônia.
Influência que se revela na implantação de projetos de assentamento extrativistas, das reservas extrativistas, do manejo sustentado e dos sistemas
agroflorestais. Passa a predominar o lema do "vazio a
preservar", em contraste com o "vazio a ocupar", em
vigor nas décadas anteriores.
A grande questão em pauta está relacionada ao
futuro da Amazônia, às oportunidades para a atual
população de 12 milhões de habitantes da Região
Norte, predominantemente urbana, e a se essas políticas ambientalistas estão corretas, na direção da
produção de alimentos, madeiras, fibras, produtos de
exportação e da geração de emprego e renda para os
homens da Amazônia.
Existem mais de 52 milhões de hectares já desmatados na Amazônia. Entende-se que com apenas
uma fração dessa área, muitas já com alguma infraestrutura física e social, seria possível atender à população da região. Poderse-iam evitar sangrentos
conflitos de terra, como os de Corumbiara, em Rondônia, e o de Eldorado do Carajás, no Pará.
Mais de 600 mil pequenos produtores praticam
a agricultura da pobreza - o "derruba e queima" - na
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região, pois é a única que sabem fazer para garantir a
sua sobrevivência. Essa população não tem sido considerada nas propostas essencialmente ambientalistas, que deixam de lado uma política agrícola específica para a Amazônia.

É importante lembrar, Sr. Presidente, que as nações desenvolvidas, com a queima de combustíveis
fósseis nas grandes cidades, e o setor industrial são
os maiores causadores da poluição ambiental e do
efeito estufa.

Valerá a pena para a Amazônia e para os homens na Amazônia a política de desmatamento zero?
A quem beneficiará? Quais serão suas implicaçôes
futuras?

Como a fina película de vida que protege a terra é
contínua e interligada, os danos causados à atmosfera
pelas atividades nos trópicos poderiam ter efeitos sérios não apenas localmente, mas em todas as partes.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, faço uma
transcrição de trecho do livro "Preparando-se para o
século XXI", de Paul Kennedy:

A questão ambiental, com a ameaça da migração em massa, significa que, pela primeira vez, o que
o Sul faz pode prejudicar o Norte.

Por que as sociedades ricas do Hemisfério Norte iriam preocupar-se com a explosão populacional e a difusão da pobreza em
massa no mundo em desenvolvimento? Que
interesse prático tem para os agricultores do
Kansas ou para as donas de casa de Tóquio
- que têm seus problemas próprios - que os
etíopes morram de fome ou os bangladenses
sejam afogados pelas enchentes? Afinal de
contas, sempre existiram grandes diferenças
entre os ricos e os pobres, pelo menos desde a época dos faraós, e a fome e os desastres naturais são comuns a todos os séculos.
Como a pobreza existiu sempre sem, contudo,
persuadir os ricos a moderarem seu estilo de vida em
favor dos pobres, seria pouco realista, infelizmente,
responder que as sociedades ricas do Norte deveriam fazer mais, porque a subalimentação mundial é
uma afronta à dignidade humana - sempre foi assim.
São necessárias razões práticas para mostrar por
que a assistência atualmente prestada aos países pobres é insuficiente.
Uma dessas razões é que o desequilíbrio demográfico entre sociedades pobres e ricas está produzindo um fluxo migratório das sociedades pobres
para as sociedades ricas, e as atuais reações sociais
e raciais a esse fenômeno podem ser pequenas em
comparação com o que acontecerá num mundo de 10
a 12 bilhões de pessoas.
Na última década, surgiu uma resposta prática
para a seguinte pergunta: "Por que devem as sociedades ricas preocupar-se com o destino de povos pobres e distantes?". A resposta a essa pergunta é que
as atividades econômicas no mundo em desenvolvimento, quer sejam do trabalho de bilhões de agricultores ou de empresas industriais em crescimento, estão contribuindo para os danos ao ecossistema do
mundo.

A Amazônia tem na utilização de seus recursos
florestais uma possibilidade de desenvolvimento da
qual não pode abrir mão. Para alcançar um desenvolvimento equilibrado, responsável em relação às futuras gerações, precisa usar suas florestas de forma
sustentável.
É inadiável que o Governo Federal invista fortemente na região amazônica, em complementação aos
esforços dos Governos Estaduais e Municipais, que
são insuficientes. É preciso ampliar a utilização da tecnologia já disponível dos sistemas agroflorestais. É
inadiável fazer a reincorporação das capoeiras ao processo produtivo - o Estado de Rondônia possui nada
menos que 3 milhões de hectares em capoeiras.
É importante que os pequenos produtores da
agricultura familiar aprendam e pratiquem o plantio direto, o plantio na palhada. Mas não apenas os pequenos
produtores, também os médios produtores e os pecuaristas. Os grandes pecuaristas dos cerrados do Cone
Sul devem fazer a recuperação de suas pastagens.
Uma boa parte encontra-se degradada, infestada por
cupins e com baixa capacidade de suporte animal.
O plantio de arroz, milho e milheto em consórcio
com pastagens denominase "sistema barreirão", uma
tecnologia gerada e aprimorada pela EMBRAPA, na
qual o pecuarista passa a ser um produtor-pecuarista, que reforma suas pastagens, produz
grãos e recupera o próprio solo.
Não podemos esquecer que Rondônia, desde a
contratação com o Banco Mundial, com aval e contrapartida do Governo Federal, somada à participação
estadual, num total de 228,9 milhões de dólares, executou o PLANAFLORO - Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. Desde então manifestou e pôs
em prática uma clara preocupação ambientalista, que
traçou uma política de disciplinamento do uso das terras rurais do Estado.
Rondônia fez o dever de casa, sancionando a
Lei Complementar n° 233, de 2000, que dispõe sobre
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o Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado,
numa escala de 1:250.000.
O meu Estado, Sr. Presidente, está preservando, de forma diferenciada em cada uma das Zonas,
áreas que possuem graus variáveis de ocupação e de
vulnerabilidade ambiental. No total, Rondônia está
preservando 70% de seu território. O Zoneamento feito atendeu a todos os requisitos técnicos; foi monitorado pelo Banco Mundial e acompanhado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
O Zoneamento demandou uns oito anos de árduo trabalho de numerosa e competente equipe de
pesquisadores e técnicos e de equipes de campo. Devemos concluir que de nada valeu o esforço? Os 20
milhões de dólares empregados no Zoneamento foram jogados fora? E como fica o exemplo que se pretende dar aos outros Estados, utilizando o Zoneamento de Rondônia como uma forma de defender a
densa floresta tropical? Muito obrigado.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresento neste
instante projeto de lei que dá nova redação ao Decreto-Lei n° 1.876, de 15 de junho de 1981, que disciplina
a questão das terras de domínio da União.
Quero apresentar também oficio que dirigi hoje
ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, para
que não se comemore apenas o Dia da Árvore, mas
que também se criem no Estado do Ceará novas unidades federais de conservação, sendo estas a Floresta Nacional de Sobral, a Estação Ecológica do
Castanhão e o Parque Nacional de Jericoacoara.
Muito obrigado.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero aproveitar a
oportunidade para registrar minha passagem pelo
Município de Presidente Prudente, em São Paulo, e
congratular-me com os prudentinos pela belíssima
administração realizada pelo Prefeito Agripino Lima e
também pelo complexo universitário da UNOESTE,
cujo Reitor é o nosso colega, Deputado Paulo Lima.
Fiquei realmente impressionado com a pujança
daquele Município, demonstrada na economia, na pecuária, nas escolas e nos cursos universitários, que
atendem não só ao centro-oeste do Estado, mas também a outros Estados do País. Os jovens acorrem
àquele Município para prestar vestibular nas universidades, inclusive na UNOESTE, que realmente apresenta uma excelente base de ensino.
É o registro que faço, Sr. Presidente.
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O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tramita nesta Casa a proposta orçamentária de 2002, enviada pelo Executivo.
Essa proposta reflete fielmente os compromissos assumidos pelo Governo frente ao FMI, onde mais uma
vez está colocada a prioridade no pagamento dos juros e encargos da dívida, em detrimento dos gastos
sociais e de investimentos.
Esse orçamento foi feito com o objetivo de gerar
um superávit de 36,7 bilhões de reais, para que se
cumpra o acordo com o FMI de gerar um superávit primário de 3,5% do PIB.
Essa inversão de prioridades foi mais uma vez
cristalizada nessa proposta, apesar da tentativa do
Governo de tentar vender a versão de que os gastos
sociais aumentaram. Infelizmente isso não é verdade.
Sem contabilizar os recursos do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, cuja criação foi iniciativa do
Congresso Nacional, e os benefícios pagos pela Previdência, incluídas pelo Governo como gasto social, o
aumento de recursos para a área social será de 1,9
bilhão de reais entre 2001 e 2002, uma variação de
4,6%, que não chega sequer a acompanhar a inflação
do período medida pelo IPCA, estimada em 6%. Isso
significa uma queda real nos recursos gastos na área
social.
Apesar disso, está previsto no Orçamento de
2002 o valor de 111 bilhões de reais para o pagamento de juros e encargos da dívida. Essa é a maior despesa do Orçamento, sendo maior até mesmo que a
despesa da Previdência Social, que tem recursos de
93 bilhões de reais. É um valor também mais de quatro vezes superior aos recursos destinados ao Ministério da Saúde, cerca de 27 bilhões de reais, e mais
de seis vezes superior aos recursos destinados ao
Ministério da Educação, cerca de 17 bilhões de reais.
A despesa com juros e encargos da dívida é também
quase duas vezes maior do que o que o Governo vai
gastar com pagamento de pessoal e encargos sociais, cujo valor previsto é de 69 bilhões de reais.
Isso mostra claramente que o sacrifício que o
Governo está impondo ao funcionalismo público, que
se encontra com salários congelados desde 1994,
cuja previsão de aumento para o ano que vem é de
apenas 3,5%, é para ajudar na geração do superávit
acordado com o FMI.
Comparado ao Orçamento de 2001, o de 2002
tem significativa redução nos investimentos previstos.
No Orçamento de 2001 , o total de investimentos previstos era de 18 bilhões de reais; já o de 2002 reserva apenas cerca de 11 bilhões de reais para investimentos.
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É importante ressaltar que, como o Orçamento
é apenas autorizativo, a previsão de gasto feita é apenas um indicativo que nem sempre é cumprido pelo
Governo. No Orçamento de 2001, apesar de estarem
previstos investimentos de cerca de 18 bilhões de reais, até o dia 24 de agosto, o Governo tinha investido
apenas a quantia de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o
que significa que, depois de decorridos quase nove
meses do ano, o Governo investiu apenas 9,34% do
total previsto para gastos em investimentos do setor
público. Esse brutal contingenciamento dos investimentos se deve à necessidade de gerar os superávits
primários acordados com o FMI, para pagamento a
credores e banqueiros. Não é à toa que, nesse mesmo período, o pagamento de juros e encargos da dívida já atingiu o patamar de 76 bilhões de reais. Esse
valor é quase 45 vezes maior do que o que foi gasto
em investimentos até hoje.
Os Estados brasileiros também saem perdendo
com essa nova peça orçamentária. Vou analisar brevemente o caso do meu Estado, Goiás. O Orçamento
de 2001 destinou a Goiás recursos no montante de 1
bilhão e 66 mil reais. Desse total, 426 milhões de reais
eram para investimento em nosso Estado. Dos recursos destinados a investimento, até o dia 24 de agosto,
apenas 63 milhões de reais tinham sido executados, o
que representa apenas 14,82% do total.
Um bom exemplo pode ser visto também na
Universidade Federal de Goiás - UFG. Apesar de
constar no Orçamento deste ano o valor de 1 milhão e
700 mil reais para investimento nessa universidade,
até o momento apenas 25% desse total foi liberado.
Para 2002 houve não apenas redução real, mas
também nominal. A proposta orçamentária de 2002
destina apenas 974 milhões de reais para Goiás, sendo
que, desse total, apenas 205 milhões de reais para investimentos. Isso significa que, mesmo aplicando pouco
do que é aprovado, o Governo cortou pela metade os investimentos orçamentários em nosso Estado.
Esse corte nos investimentos traz repercussões
importantes para o nosso Estado e para os nossos
Municípios. Vejamos o exemplo de Goiânia, que, no
Orçamento deste ano, teve quase 62 milhões de reais
destinados a investimento, apesar de até o momento
apenas 442 mil reais terem sido executados, o que
equivale a apenas 0,72%. Mesmo assim, para 2002,
Goiânia foi contemplada com apenas 12 milhões e
200 mil reais, o que significa um corte de cerca de 50
milhões de reais para nossa Capital, ou de 80% de
um ano para o outro.
A bancada de Goiás, junto com as Prefeituras e
o Governo do Estado, a exemplo do que já está acon-
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tecendo em outras Unidades da Federação, deve lutar para assegurar que nosso Estado não seja mais
uma vítima do ajuste fiscal implementado por este
Governo.
, O Congresso Nacional também tem a obrigação
de não aceitar tamanho corte apenas para satisfazer
as metas do acordo com o FMI e de lutar para conseguir dar um aumento digno ao funcionalismo público,
bem como elevar o valor do salário mínimo.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pronuncia o seguinte discurso'.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Fundação Nacional de Saúde FUNASA realizou de 11 a 14 de setembro a sexta reunião de avaliação dos resultados de um ano da implantação do controle da malária na Amazônia Legal.
Os resultados dessa avaliação mostram que no
primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo
período do ano passado, a redução chegou a aproximadamente 43%. Em números absolutos, significa
uma queda de cerca de 140 mil casos. A Amazônia
Legal é responsável por 99,7% da incidência da doença em todo o País.
O plano, que completou um ano em junho, teve investimentos da ordem de 147,7 milhões de reais, e a
previsão é que sejam investidos anualmente cerca de
120 milhões de reais, para dar continuidade às ações
de controle da malária em toda a Amazônia Legal.
Sr. Presidente, no caso específico do Estado de
Rondônia, o relatório da FUNASA revela que a grande região de Ariquemes registra 98% dos casos de
malária do Estado, um índice assustador, na opinião
dos técnicos da Fundação. O Município que mais registra casos de malária é Buritis, com 20%, seguido
de Machadinha do Oeste, com 14% de incidências.
Cujubim vem em quarto lugar, com 7%. Campo Novo
de Rondônia e Alto Paraíso registram 6%, e os demais Municípios daquela região apresentam média de
3% a 2% dos casos de malária.
Na década de 80, Ariquemes foi considerada a
capital mundial da malária, apresentando índices
mais elevados que países da África.
Nos anos 70, centenas de pessoas e até famílias inteiras morreram vítimas de malária, em razão
das derrubadas para abertura de lotes.
Comparando-se os dados epidemiológicos de
1997 com os de 1999, constata-se que o Estado de
Rondônia foi o que apresentou os melhores resultados epidemiológicos, tanto que houve decréscimo de
7,6% no número de pessoas atendidas nesse período, o que retrata o bom desempenho do programa. O
Estado de Rondônia, apesar do bom desempenho,
ainda possui Municípios em área de risco, o que o faz
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permanecer como prioritário no plano de intensificação do controle de malária.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na história da colonização de Rondônia, o maior inimigo dos
que migraram em busca de um pedaço de terra para
produzir foi o mosquito causador da doença da malária, mas, graças às ações da FUNASA, juntamente
com os Governos Estaduais e as Prefeituras Municipais, esse quadro está mudando.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados, venho à tribuna no dia de hoje para registrar a realização
do VII Congresso Nacional dos Trabalhadores nas
Indústrias do Plano da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria - CNTI, a ser realizado nos
dias 25, 26, 27 e 28 do presente mês, em Brasília.
Saúdo todos os trabalhadores participantes do
evento, na pessoa do Presidente, Sr. José Calixto Ramos, que define que "o Congresso da CNTI ocorre pm
um dos momentos mais graves não apenas da história do País, mas, diante do que se registrou nos Estados Unidos, também do mundo, o que exige uma profunda reflexão por parte dos trabalhadores".
Passo a ler, para que fique registrado nos .t\nais
desta Casa, documento da CNTI que conclama os trabalhadores para mais esse congresso da categoria:
O mais importante evento sindical do
ano em defesa do emprego, dos direitoelra..·
balhistas, da democracia e da paz.
Cerca de 1.200 dirigentes sindicais da
área da indústria debaterão a situação econômica, política e social atual por três dias.
Os trabalhadores nas indústrias do
plano da CNTI realizam o seu VII Congresso nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro, em
Brasília, no Centro de Treinamento Educacional da entidade, com presença já confirmada de cerca de 1.200 dirigentes sindicais. A
Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Industria (CNTI) congrega atualmente
cerca de 7,2 milhões de trabalhadores no
país, organizados em 58 Federações estaduais e 1.146 sindicatos de base. A amplitude e a representatividade do evento, diante
da conjuntura econômica, política e social
atual, apontam para a realização de um dos
mais importantes encontros de trabalhadores da história recente do movimento sindical brasileiro.
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A tentativa das forças neoliberais de
impor sua hegemonia a qualquer custo tem
feito muito mal ao país, e ao mundo, resultando em recessão "apagão" do setor elétrico, desemprego, violência urbana, corrupção que corrói as instituições e a própria democracia e, agora, no estímulo ao condenável terror planetário", afirma Calixto. Segundo o presidente da CNTI, o movimento sindical, os trabalhadores em geral e, de forma
especial, os trabalhadores da indústria têm
redobrada a responsabilidade de reagir ao
que está acontecendo no Brasil e no mundo, exigindo respeito aos seus direitos, democracia nas relações econômicas e políticas e paz.
Sr. Presidente, o terrorismo é condenado por
todos nós. Registro nossa solidariedade ao povo
norte-americano e a todos aqueles que sofrem ataques desses grupos assassinos que ferem os direitos humanos, a democracia, a justiça e a liberdade.
Prossigo a leitura:
A pauta do congresso destacará a defesa do emprego e dos direitos trabalhistas,
além de temas relacionados à previdência
social, justiça do trabalho, estrutura sindical,
educação, saúde e direitos da mulher e
meio ambiente, entre outros. Durante os
três dias de debates, serão realizadas oito
palestras, abordando os diversos temas do
programa do congresso, sucedidas de debates e apresentação de propostas, de
acordo com a relação abaixo. A abertura
ocorrerá no dia 25, terçafeira, às 21 h, no auditório do Colégio Militar, com participação
de lideranças sindicais, políticas e sociais.
Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
informo que fui convidado para fazer a abertura desse
importante evento, sendo responsável pelo seguinte
tema: "Em Defesa do Emprego, dos Direitos Trabalhistas, da Democracia e da Paz".
Manifesto nosso apoio aos trabalhadores e suas
lutas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Prenuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a propaganda da reforma agrária
continua eficiente e eficaz apenas em vender ilusões.
Por exemplo, o título de recente notícia de O Globo:
"Relatório da ONU elogia o programa de reforma
agrária do Brasil". No mês passado, a reforma agrária
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brasileira era elogiada por Castro, "presidente vitalício" do regime comunista cubano.
Enquanto isso, as notícias sobre os assentamentos de reforma agrária estão saindo das páginas
policiais - pelos atos de violência e corrupção -, para
ganhar as páginas de humor, devido ao seu evidente
espetáculo de máscaras mal ajustadas. Na verdade,
o que fica mais claro é o teatro mal feito de uma propaganda enganosa.
Com o
sugestivo título:
"Assentamentos-modelo: fracasso e bandalheiras", o Informativo
Rural descreve um pouco dessa triste peça teatral:
As bombas geralmente explodem. Mas
algumas explodem com mais estardalhaço
que outras. Assim também os assentamentos de reforma agrária de modo geral fracassam, mas alguns fracassam de modo
mais vergonhoso.

o

referido órgão da campanha SOS Fazendeiro
refere-se aos projetos Jácomo e Santa Maria, em Poxoréo, Mato Grosso, cuidadosamente planejados em
1997 e executados a partir de 1998. Foram elogiados
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e tornaram-se símbolos nacionais da política social no campo.
Deviam ser restritos para tornarem-se modelos:
o casulo Jácomo foi implantado em 149 hectares para
48 assentados; e o Santa Maria, em 50 hectares para
35 parceleiros. O crédito seria coletivo, gerenciado
pelas associações de assentados e pela Prefeitura.
Pela propaganda, tais assentamentos deveriam
estar produzindo frutas, legumes, verduras, peixes,
aves e suínos, graças a uma parceria entre o MST, o
INCRA, a Prefeitura, o sindicato de trabalhadores rurais e algumas ONGs. Sem faltar o apoio do Governo
de Mato Grosso.
Mas tudo não ia além da publicidade oficial. A produção não passava de artifício. Os projetos fracassaram
rotundamente. Plantio de couve, alface, pimentão, beterraba, batata, melancia e banana não passou de culturas de fundo de quintal. Quanto à principal atividade,
que seria plantar maracujá, não há produção no Jácomo - no Santa Maria, são apenas 12 hectares.
A "criação" de porcos merece um capítulo especial. Para esse fim foram destinados 100 mil reais. As
associações de parceleiros adquiriram um lote de suínos, mas os deixaram com o criador que os vendera.
Transcorrido um ano, os animais ainda permaneciam
com o antigo proprietário, que exigia que os mesmos
fossem retirados de sua fazenda. Então, as associações deram algumas matrizes em pagamento pelo
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trato dos porcos, e depois venderam o lote e ratearam
o dinheiro entre os parceleiros!
Um dos assentados contou que as associações
dos parceleiros montaram em Poxoréo um quiosque
de venda de produtos agrícolas para enganar a imprensa e autoridades. Sempre que a cidade recebia
visita de gente importante, um esquema montado
pela Prefeitura e pelos dirigentes das associações
comprava verduras e frutas em sacolões de Rondonópolis - "botava essas coisas nas bancas pra falar
que era produção nossa. Depois que os bacanas saíam, eles caíam na gargalhada".
Tal denúncia é reforçada por um relatório do Secretário da Agricultura de Poxoréo, Osmar do Nascimento, dizendo que os assentados "arrendaram um
bananal e montaram um comércio varejista comprando produtos de outra região para vender no local".
A assentada Maria Cristina Gonçalves chegou
em janeiro deste ano e pensou que a coisa era para
valer. Coitada! Comprou adubos, insumos e sementes de maracujá, mas não pôde plantar, pois a irrigação depende da energia comunitária que os demais
assentados não pagam porque não plantam nada.
Atualmente os chamados assentados abandonaram as áreas, os veículos foram vendidos, e o próprio INCRA é obrigado a reconhecer que houve desvios dos abundantes recursos públicos ali empregados.
Segundo o Diário de Cuiabá, dos dias 28 e 30
de maio deste ano, "a realidade dos casulos é bem diferente da imagem dos projetos divulgada pela propaganda oficial. Ociosidade, falta de produção, casas
ainda não construídas e outras abandonadas: uma
verdadeira reforma agrária virtual". Foi um "verdadeiro festim bancado pelo erário público, é uma montanha de dinheiro que correu pelo ralo da improbidade".
A situação dos projetos-modelo Jácomo e Santa Maria, elogiados pelo Presidente da República, é
uma comprovação quase surrealista das reiteradas
previsões feitas pelo Prof. Plinio Corrêa de Oliveira
sobre o fracasso necessário a que devia levar uma reforma agrária baseada na burocracia estatal e na "esperteza" de sem-terra aproveitadores.
Delenda reforma agrária! É preciso acabar com
essa reforma agrária e implantar urgentemente uma
política agrícola em nosso País.
Sr. Presidente, solicito a V. Exa que autorize a divulgação deste pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o sistema de saúde do
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Estado do Ceará passa a contar a partir do dia 20 do
corrente com o Centro de Reabilitação da Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, a ser inaugurado pelo Ministro da Saúde, Senador José Serra.
Tendo como gestora a Associação das Pioneiras Sociais, entidade de serviço social autônomo de
direito privado e sem fins lucrativos, a Rede Sarah se
dedica à reabilitação do incapacitado físico e ao tratamento de deformidades, traumas, doenças e infecções do aparelho locomotor.
Constituída por cinco hospitais, localizados em
Brasília, Belo Horizonte, Salvador, São Luís e Fortaleza, a demanda da Rede Sarah é predominantemente
?e jovens. S~gundo a~ e~tatísticas da ins~ituição, os
Joven~ constlt~em o ~r~nclpal gr.upo de pacientes co~
grave Inca~~cldade flslca, e mais da metad~.dos_paclentes admitidos pelos p~ogramas de reablhtaç~o do
lesado medular e de lesa0 cerebral apresenta Idade
entre 10 e 19 anos.
Administrada pela Associação das Pioneiras
..
. d
- .
SoClals por meio e contrato de gestao firmado em
._
...
1991 com a Unrao,
- ' a Rede
. Sarah. e hOJe .considerada
I I
centro de re ferencla nacional e InternaClona. mple. t't'
I t
menta da com nova mod eIagem Ins I UClona, em
como meta básica e princípio norteador o cumprimento deste mandamento constitucional: "Saúde, direito de todos e dever do Estado". Seu objetivo primeiro é preservar a integralidade e a humanização do
atendimento, sendo a qualidade dos seus serviços
aferida sistematicamente pelo Centro Nacional de
Controle de Qualidade.
Nas suas quatro unidades já em funcionamento,
localizadas em Brasília Belo horizonte Salvador e
São Luís, a média diári~ de atendiment~ situa-se em
torno de 3.700 pacientes/dia, com os quais são realizados inúmeros procedimentos médicos, paramédicos e de apoio à reabilitação: consultas, internações,
exames de diagnóstico por imagem, exames clínicos
laboratoriais, anestesias, intervenções cirúrgicas,
serviços de apoio à reabilitação e outros.
Além da prestação do serviço médico público e
gratuito na área da medicina do aparelho locomotor, a
Rede Sarah tem entre seus objetivos formar recursos
humanos e promover a produção de conhecimento científico. Daí a sua tradição na formação de jovens
profissionais que, em sua maioria, recém-saídos das
universidades, têm a oportunidade de adquirir novos
conhecimentos, vivenciar novas experiências, enriquecendo-se com aprendizado interdisciplinar, fundamental para o exercício da atividade médica.
O desenvolvimento de atividades de aperfeiçoamento profissional e a realização de pesquisas cientí-
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ficas levaram à institucionalização de amplo programa de pós-graduação. Com a autorização da CAPES,
foi criado o Curso de Mestrado em Ciências da Reabilitação, passo importante para a consolidação da produção científica e para a formação de profissionais de
alto nível, sempre com o objetivo de melhor atender o
paciente que demanda a Rede Sarah.
Vários trabalhos científicos foram produzidos,
ressaltando-se as contribuições para o tratamento da
paralisia cerebral e da lesão medular; a avaliação das
complicações pré e pós-operatórias em cirurgias ortopédicas; o perfil epidemiológico dos tumores ósseos; o estudo de prevalência da Síndrome do X-Frágil.
Ressalte-se, portanto, o importante papel que
vem desempenhando a Rede Sarah na recuperação
de pacientes vítimas de traumas, tradicionalmente
com índice de incapacitação elevada, reintegrando-os ao convívio social e reabilitando-os para o mercado de trabalho.
"t f' . d
. t I d
C t
C
om esse esplrl o OI cria o e Ins a a o o en ro
d e Rea b'l't
- d Red e Sara h em Fort a Ieza, com
I I açao a
1661't
33
boxes d e am b uIató no,
. setor d e d'lagnos.
elOS,
t'
.
I b t·· d
I' .
t
ICO por Imagem, a ora ono e exames c Inrcos, se or
d d'
... d
r . I . lé d
I
e lagnos I~~ e ne~ro I~IO ogla, ~ m e a~p ~s.espaços para f.I~lot:rapla, hldroterapla e demais atlvldades de reabllltaçao.
Voltado principalmente para o atendimento de
pacientes com lesões no cérebro e na medula, o Sarah/Fortaleza tem condições de executar, aproximadamente, 1 milhão de procedimentos médicos de reabilitação/ano no ~tend.imento à c1ient~la de ap!oxi~~damente 100 mil pacientes/ano. As Instalaçoes flSIcas permitirão realizar, em média, 50 mil internações/ano e 120 mil exa~es diagnósticos espe~i~lizados. Pa~~ ta~to, conta~a com q~adro de espeCialistas
na reabllltaçao de lesoes de cerebro e de medula e
utilizará toda a tecnologia de ponta disponível.
Operando de forma integrada, o Centro de Reabilitação de Fortaleza estará interligado por computador com todas as unidades da Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, permitindo o intercâmbio
de conhecimentos, a troca de experiências, a discussão em tempo real dos casos mais complexos, tudo
isso disponibilizado para o melhor atendimento do paciente.
Na oportunidade, transmitimos ao Dr. Aloysio
Campos da Paz Júnior e a toda a equipe da Rede Sarah os sinceros cumprimentos pelo excelente trabalho desenvolvido. E a população do Ceará agradece
pela oportuna iniciativa de instalação de uma unidade
naquele Estado tão carente no atendimento aos paci-
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entes com incapacidade física causada por lesão cerebral ou medular.
É relevante, porém, salientar o trabalho de mobilização realizado pelo Movimento Vida e pelo Pacto
de Cooperação pelas Pessoas Portadoras de Deficiências, que souberam mostrar à sociedade a importância da unidade hospitalar para a conquista da cidadania e da autonomia dos deficientes físicos.
Ressalto também o trabalho desenvolvido no
Congresso Nacional pela bancada da Saúde, com
vistas a assegurar a alocação de recursos orçamentários necessários ao pleno funcionamento do Sarah/Fortaleza, destacando, em especial, o empenho
do Senador Lúcio Alcântara na luta pela instalação
desse empreendimento da maior importância para o
sistema de saúde do Estado do Ceará.
Era o que tinha a dizer.
O SR. REMI TRINTA (Bloco/PL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as mulheres brasileiras têm ocupado um espaço sem precedentes em campos tradicionalmente
dominados pelos homens, como na política, na pesquisa científica de ponta e na administração de grandes empresas.
Nas últimas eleições, elas conquistaram o comando de seis Capitais, entre as quais a de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, e o número total
de prefeituras hoje nas mãos de mulheres é 85% superior ao registrado na última década.
Quero destacar o valor da mulher brasileira na
política nacional, com ênfase para as bravas Deputadas da Casa e para a Governadora do Maranhão, que
tem feito extraordinário trabalho na administração daquele Estado.
Embora o tamanho das bancadas femininas nesta
Casa e no Senado Federal ainda não reflita a crescente
participação das mulheres na vida nacional, pesquisas
de opinião pública revelam que o eleitorado brasileiro
encara com simpatia cada vez maior a perspectiva de
votar em mulheres para quaisquer cargos eletivos, inclusive o de Presidente da República.
A feminifização do poder no Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é um fenômeno que terá
enorme repercussão na nossa vida social não porque
as mulheres sejam melhores do que os homens, particularmente éticas ou honestas - elas são diferentes.
O compromisso histórico das mulheres com a defesa
dos mais fracos e vulneráveis, como crianças e idosos, deu a elas visão de mundo peculiar, e a incorporação dessa peculiaridade em todos os campos da
vida nacional terá efeitos muito positivos para a dinâmica social do nosso País.
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No mundo do trabalho, os efeitos da feminilização das relações sociais já é perceptível. As mulheres, afinal, são maioria entre os trabalhadores brasileiros. Sua participação na população economicamente
ativa do País saltou de 47%, em 1994, para 51 %, no
ano passado.
A remuneração das trabalhadoras brasileiras
também tem aumentado significativamente. Segundo
a última Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar divulgada pelo IBGE, o rendimento das mulheres que
trabalham cresceu quase o dobro da média nacional
entre 1993 e 1999. Nesse período, o rendimento médio da população ocupada cresceu 24%, mas o salto
das mulheres foi de 43% contra 19% dos homens.
Nós ainda ganhamos mais, mas a diferença vem-se
reduzindo rapidamente.
No Poder Judiciário, a presença feminina também é crescente. Desde o ano passado, o Brasil tem,
pela primeira vez na sua história, uma mulher integrando a Suprema Corte do País, a Ministra Ellen
Gracie Northfleet. E, desde 1999, outras duas mulheres são Ministras do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon e Fátima Nancy Andrighí.
Segundo dados do IUPERJ - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, a proporção de
mulheres aprovadas em concursos para juiz no Brasil
inteiro saltou de 17%, em 1985, para 29%, dez anos
depois. Elas estão conquistando, em ritmo acelerado,
cargos estratégicos, onde as singularidades de sua
visão do mundo se traduzem em sentenças, criam jurisprudência e contribuem para modificar a realidade
social.
Mesmo nos laboratórios destinados à realização
de pesquisa de ponta, território que até recentemente
era dominado quase só por homens, as mulheres têm
alcançado êxito admirável. Elas desempenharam papei decisivo no primeiro seqüenciamento completo do
DNA de um ser vivo no Brasil, o da bactéria Xylella fastidiosa, causadora de praga nos laranjais.
A fase final do trabalho, ou seja, a colocação
num mapa computadorizado de cada gene identificado em seu devido lugar, ficou a cargo de sete jovens
cientistas brasileiras, conhecidas entre os colegas
como as moças do genoma, coordenadas por uma
bióloga, Ora. Anamaria Aranha Camargo.
O mapeamento do DNA da bactéria Xylella fastidiosa foi o primeiro seqüenciamento completo do
DNA de um ser vivo realizado fora do Hemisfério Norte, e mereceu reportagem de capa na revista Nature,
uma das mais prestigiadas publicações científicas
contemporâneas. O talento e o esforço das moças do
genoma contribuíram decisivamente para que o Brasil
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se tornasse Ifder mundial no estudo genético das pragas agrícolas e também para que passássemos a
produzir um número de seqüências de genes humanos só superado pelos Estados Unidos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a sociedade brasileira está ganhando muitíssimo em riqueza
e em diversidade com a inserção das mulheres em todos os setores profissionais antes monopolizados pelos homens. E está ganhando porque as mulheres, ao
invés de se empenharem em travar uma estéril guerra
contra os homens, trouxeram para o mundo da política e do trabalho certas qualidades tipicamente femininas, como a valorização do detalhe e o espírito de solidariedade.
Eu ainda teria muito o que falar sobre a competência e a determinação das mulheres, mas, como o
meu tempo já está no final, vou encerrar, aproveitando a oportunidade para agradecer a todas as mulheres brasileiras pela inestimável contribuição que têm
dado para transformar o Brasil numa grande nação.
Obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. a Caixa Econômica Federal assinou, no último dia 5 de setembro, contrato de patrocínio com o
Instituto de Arquitetos do Brasil para a promoçã0 Jo
concurso nacional de soluções para saneamento e
habitação de baixo custo (Prêmio CAIXA/IAB - Habitat Brasil 2001).
O concurso. de âmbito nacional, está aberto a
profissionais e estudantes em final de curso da;:, áreas de arquitetura e de engenharia. Está dividido em
duas categorias: alternativas de projetos habitacionais com solução tecnológica de baixo custo e propostas para urbanização, saneamento ou recL:peração
de áreas degradadas ou de risco.
O objetivo do concurso é identificar soluções alternativas para urbanização e habitação de baixo custo
por meio de soluções integradas para o País. O resultado dos projetos será a criação de soluções alternativas
que atendam às necessidades da população.
Construir uma casa não é somente tarefa braçal. mas que exige técnica. método, engenhosidade,
conhecimento e imaginação. O profissional que tem
essa atribuição é o arquiteto, que vai definir o melhor
aproveitamento, a utilização correta do terreno, a adequação dos espaços às suas funções e até mesmo o
valor da obra.
O trabalho desse profissional, no entanto, não é
barato. Via de regra, está distante do público de renda
mais baixa que muitas dificuldades tem para construir
sua casa, por menor que seja. Mas será que não é
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nesse caso que o referido profissional faz falta? A escassez ou a limitação de recursos não seria motivo
para que o arquiteto ajudasse a utilizá-los de maneira
mais racional?
Os prêmios, nas duas categorias, serão de R$ 9
mil para os profissionais selecionados em 1° lugar.
Para os estudantes, os prêmios serão de R$ 6 mil. Os
participantes que ficarem em 2° e 3° lugares receberão, respectivamente, prêmios de R$ 6 mil e R$ 5 mil,
no caso dos profissionais; os estudantes receberão
R$ 4 mil e R$ 3 mil. Para quem ficar em 4° e 5° lugares
também há prêmios.
A realização do concurso estabelecerá nova relação entre a Caixa e as instituições de ensino e pesquisa, reforçando seu papel de agência de fomento
da habitação e do desenvolvimento urbano. Além, é
claro, de beneficiar a população com opções de habitação inteligentes, baratas e dignas.
Sr. Presidente, a iniciativa da Caixa merece ser
enaltecida, pois incentiva estudantes e profissionais
da área de arquitetura e beneficia também a população de renda mais baixa que, até então, não tinha
acesso aos serviços desses profissional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, gostaria de repudiar a atitude do
Deputado Darcísio Perondi, que fez acusações sem
provas ao Governador do Rio Grande do Sul, Olívio
Dutra, do meu partido.
É absurdo que se julguem pessoas sem que antes elas passem pelo processo judicial adequado. É
vergonhosa a prática do Deputado. Temos de estabelecer relação de respeito entre os Parlamentares. Não
é porque assassinaram o nosso companheiro Toninho, de Campinas, que iremos sair acusando todo
mundo. Temos de saber quem é o culpado para, depois, tomarmos as devidas providências, a fim de não
corrermos o risco de cometer injustiça.
Sr. Presidente, tenho a satisfação de registrar
que no dia 21, sexta-feira próxima, a cidade de Corumbá, localizada na região do pantanal do Mato
Grosso do Sul. completará 223 anos de existência.
Um povo sem passado é como um carro sem
motor, já dizia Steve Biko, mártir da luta na África do
Sul pela liberdade e igualdade do povo negro.
Os corumbaenses têm história e lutam para
concretizar os sinais de um futuro que assegure o desenvolvimento pleno a todos os seus filhos.
A procura do ouro estimulou os primeiros aventureiros, no século XVI, e várias expedições se suce-
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deram até a decisão de se fundar o Arraial de Nossa
Senhora da Conceição de Albuquerque - povoado,
freguesia, distrito e, por fim, cidade, em 1878.
Sr. Presidente, à margem direita do Rio Paraguai, Corumbá comemora seus 223 anos vivendo a
expectativa da retomada do desenvolvimento. A construção da ponte sobre o Rio Paraguai era um sonho
antigo - a garantia do acesso brasileiro, na fronteira
com a Bolívia, aos portos mais importantes da América do Sul, aos países do MERCOSUL e aos países
do Pacto Andino.
Mas, os corumbaenses querem de volta o Trem
Azul do Pantanal, fundamental para a sobrevivência e
o convívio dos pantaneiros. Milhares de brasileiros ficaram isolados com a retirada, pelo Governo Federal,
do projeto Trem Azul do Pantanal, com a trágica privatização da Ferrovia Noroeste do Brasil.
Corumbá é uma cidade que tem memória, tem
história, tem identidade, e constrói seu futuro com as
possibilidades abertas pela hidrovia, indústria, pólo minero-siderúrgico, termoelétricas, comércio e turismo.
Mas a força de Corumbá se origina mesmo é na
identidade de seu povo, com sua memória viva, sua
profunda sintonia com o ambiente, suas energias de
sensibilidade e cultura. Esta é a sua força inquebrantável, o núcleo que contém as sementes do futuro.
Salve Corumbá, mirante do futuro!
Sr. Presidente, quando trazemos questões referentes ao pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato
Grosso, não o fazemos meramente com a preocupação paroquial quanto à cidade de Corumbá, da qual o
Deputado Hélio e eu somos filhos com muito orgulho.
Eu o faço pela importância estratégica da cidade não
só pela sua história, cultura, mas também pelo que
significa para o País aquela que já foi o maior porto
fluvial do interior da América Latina e hoje tem completos todos os terminais intermodais.
Por meio do gasoduto, há a possibilidade de termos o transporte dutoviário; o transporte hidroviário
com saída para o Atlântico; o transporte ferroviário; o
transporte rodoviário, com a conclusão da ponte pelo
Governo Popular de Mato Grosso do Sul; e também o
transporte aéreo, com a recente ampliação do aeroporto, belíssimo trabalho da INFRAERO.
No entanto, Sr. Presidente, é fundamental que o
Ministério dos Transportes compreenda a importância da continuidade da recuperação da BR-262, estrada que está provocando. muitos acidentes. Na semana passada, quando eu chegava ao meu Estado, um
acidente interrompeu o trânsito por dez horas, além
de muitas vidas terem sido ceifadas. O meio ambiente
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do pantanal e do cerrado vem sofrendo agressão com
o abandono a que está relegado.
Acho que é o momento de o Ministro dos Transportes, Dr. Eliseu Padilha, refletir seriamente sobre a
necessidade da recuperação não só da BR-262, mas
também das estradas brasileiras, que são fundamentais, em todos as regiões, para a circulação da riqueza em nosso País e para promover o desenvolvimento
e a integração.
Não basta submetermos nossa economia ao
mercado externo, frágil como está. Temos de possibilitar o fortalecimento da infra-estrutura nacional, para
que possamos fortalecer o mercado interno, gerar
emprego. Não podemos ficar dependentes da oscilação do mercado internacional, como infelizmente tem
ocorrido.
O dólar já está chegando a quase 3 reais; a população está sofrendo e os servidores federais estão
há sete anos sem reajuste salarial.
Então, temos de fortalecer nosso mercado interno, fortalecer os trabalhadores, distribuir renda. Isso,
sim, é fortalecer o País, para que possamos enfrentar
este momento de dificuldade.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje venho à tribuna expor minha preocupação a respeito da paralisação dos professores da
rede estadual de ensino de Dourados, à qual aderiu
70% da categoria.
O movimento de paralisação começou na última
segunda-feira em todo o Estado. Os estudantes já temem os danos que a interrupção forçada dos estudos
pode trazer ao ensino público, que, sabemos, já é
bastante desfavorecido.
Na tarde de segunda-feira, os sindicalistas montaram barracas na Praça Antônio João e entregaram
carta aberta à população, visto que os professores
perceberam que o Governo do Estado não pretende
negociar com a categoria e ainda acena com a possibilidade de descontar os dias não trabalhados. No
mesmo dia, a Agência Popular de Notícias, órgão informativo do Governo, publicou matéria informando
que não será concedido aumento de salários aos
educadores neste ano nem mesmo a reposição reivindicada, de 38%.
A necessidade de melhoria da situação dos professores e, conseqüentemente, dos alunos, é palpável. Onde e em quem depositar as expectativas de
prosperidade deste País senão nos alunos de hoje,
na maioria educados pelo ensino público?
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Sr. Presidente, apelo para o bom senso e para a
sensibilidade do Sr. Governador do Estado e do Secretario de Educação, a exemplo do que vem ocorrendo no ensino universitário por parte do Governo Federal, solicitando que reabram o diálogo com os profissionais de educação, visando, principalmente, cessar
os efeitos danosos da greve para os estudantes.
Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou apresentando a esta Casa, projeto de
lei de minha autoria, que acredito ser da maior relevância para grande parcela do funcionalismo público
federal. Falo dos empregados da nossa valorosa
Casa da Moeda do Brasil, instituição orgulho de todos
nós, brasileiros, e também parte da própria História
do Br~sil nos seus três séculos de existência.
E nosso propósito, Sr. Presidente, garantir a
complementação da aposentadoria - paga na forma
prevista pela Lei Orgânica da Previdência Social-,
aos empregados da Casa da Moeda do Brasil, que tenham sido integrados nos seus quadros até a data de
31 de dezembro de 1975.
Essa complementação, devida pela União, será
constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor d~ .remuneração correspondente à do pess?al em .a.tlvJd~de n~ .Casa da
Moeda, com ~ respectiva. gratlflcaça~ adlclona.1 por
tempo de serviço. ~ os efeitos dessa lei, Sr. Presldente, alcançam ta~bem ~s ex-empregados da.Ca~ da
Moeda do Brasil, que Ja se .encontr~ram na Inatlvldade, mas que o~taram pela Int~gra_çao aos ~eus quadros, sob o regime da Consohdaçao das Leis do Trabalho - CLT, ate 31 de dezembro de 1975.
Da mesma forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a complementação da pensão de beneficiário do empregado da Casa da Moeda do Brasil,
abrangido por esta lei, é igualmente devida pela
União, e continuará a ser paga pelo INSS, observadas as normas de concessão de benefícios da Lei
Previdenciária, seguindo as mesmas normas que serão usadas para complementação da aposentadoria.
Na verdade, o que pretendemos é igualar a situação dos empregados da Casa da Moeda do Brasil a
duas outras categorias: através da Lei na 8.186, de 21
de maio de 1991, os ferroviários federais, admitidos
até 31 de outubro de 1968, conquistaram o direito à
complementação de suas aposentadorias; também
foram beneficiados os que optaram pela integração
nos quadros da Rede Ferroviária Federal sob o regime da CLT, nos termos da Lei 6.184, de 11 de dezembro de 1974.Depois, tivemos o caso dos empregados
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do extinto Departamento de Correios e Telégrafos,
que, integrados até 31 de dezembro de 1975, pela Lei
na 8.529, de 14 de dezembro de 1992, aos quadros da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, também
tiveram reconhecido o direito à complementação de
suas aposentadorias, com base na mesma Lei na
6.184.
Pelo art. 28 da Lei na 4.510, de 1974, que transformou a Casa da Moeda do Brasil em autarquia, ficou
decidido, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
os seus servidores teriam as aposentadorias, na forma
da legislação específica dos servidores públicos civis
da União, custeadas pelo Tesouro Nacional; deveriam
contribuir obrigatoriamente para o IPASE e receberiam
os mesmos benefícios e vantagens assegurados aos
servidores da administração centralizada.
Mais tarde, quando se efetivou a transformação
da então autarquia em empresa pública, esta
sub-rogou-se em todos os direitos e obrigações anteriores. Até porque, em 1974, através da Lei na 6.184,
assegurou-se aos funcionários públicos da Administração Federal direta e autárquica, que se transformaram ou viessem a se transformar em empresa pública
ou fundação, o direito da opção pelo quadro de pessoai dessas empresas, regido pelo regime da CLT.
Por fim, o art. 40 da mesma lei, determinou que a
União custeará _ nos casos dos funcionários que optassem pelos órgãos que se transformassem em sociedades de economia mista, empresas públicas ou
fundações _ a parcela da aposentadoria correspondente ao tempo de serviço prestado sob o regime estatutário, mediante inclusão no orçamento, anualmente de dotação específica em favor do INSS
' .
.
Portanto, Sr. Presidente, Sras.:. e Srs. Deputados,
~ntendemos que a complementaçao da ~posent~dona, d~ for~a como e~tou propon.do, atraves do proJ~to
de lei de r:nl~ha auto~la, ca.r~cte~lza -:- s~ ~omo m~dlda
necessána a correçao d~ InJ~stlça hlstonca, praticada
con.tra ~u~~, por autonzaçao I~gal, optou por. n~vo
regime Jundlco para melhor serVIr ao povo braSileiro.
Não obstante esse preceito legal, não podemos
deixar de ~o~sid.~rar que o envelhecimento ~a sociedade braSileira Ja vem se apresentando, ha alguns
anos, como um problema social.
É possível prever-se para os próximos anos diversas conseqüências que, nós, responsáveis pela
elaboração das políticas públicas, não poderemos estar desatentos. Não podemos ficar insensíveis aos
problemas que afligem o envelhecimento de grande
parte dos idosos, os mesmo que, embora até aposentados, ainda são obrigados a continuar trabalhando
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para se manterem ou para ajudar no sustento da sua
família.
Dados da Organização Mundial de Saúde dão
conta de que o mundo terá cerca de 1 bilhão e 500 mil
idosos até o ano 2050, o equivalente a 14% da população global do planeta. A previsão é também a de
que os países em desenvolvimento terão a mais alta
porcentagem em número de pessoas idosas. E o Brasil será o sexto país mais envelhecido do mundo, até
lá, com mais de 34 milhões de idosos.
Tudo isso, Sr. Presidente, é bastante preocupante.
Precisamos discutir o mais rápido possível o processo
de envelhecimento populacional brasileiro, suas conseqüências e repercussões sociais e econõmicas.
E quando apresento um projeto de lei nesta
Casa beneficiando determinada categoria de aposentados, estou simplesmente buscando maior conscientização para os direitos dos mais velhos, tais moradia, saúde, pensão mais digna, e o respeito como
pessoas produtivas, capazes de contribuir com a sociedade, que às vezes lhe vira às costas.
Com isso, evitaremos que o aposentado de hoje
seja um cidadão ou cidadã dominado pela tristeza
profunda e duradoura, acompanhado do desânimo,
da apatia, do desinteresse e da impossibilidade de
desfrutar dos prazeres da vida
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi, em
algum lugar, alguém dizer o seguinte: os brasileiros
precisam descobrir seus idosos. Eles têm história, experiência e sabedoria. Até porque, um país que joga
isso fora é um país em decadência.
Muito obrigado.
O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo
V. Ex" pela brilhante condução dos trabalhos desta
tarde.
Sr. Presidente, ontem foi publicado relatório do
TCU sobre o desvio de 10 milhões de reais das obras
a
do Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região, Estado de Rondônia.
Sou a favor da apuração dos fatos. Os culpados
devem ser punidos, e seus bens, confiscados. Porém,
sou contra a extinção do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, conforme sugerem algumas pessoas. Não devemos punir a população rondoniense
pelo desvio de dinheiro público que deveria ser investido corretamente. Pelo contrário: devem ser apurac
dos os fatos, e aqueles que agiram de má-fé devem
ser presos e ter seus bens confiscados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PEDRO IRUJO (Bloco/PFL - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, verdadeiramente impressionado com a
ótima administração da cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, venho hoje a esta tribuna homenagear o
Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Mendonça de
Alencar.
Venho acompanhando atentamente sua gestão
e pude constatar sua exemplar e inquestionável eficiência administrativa. Realizando sério trabalho,
concretizado em programas e ações integradas, tem
proporcionado a seus munícipes diversas obras, todas de caráter legitimamente social. Torna-se imprescindível destacar também a atuação da Câmara de
Vereadores, que vem colaborando de forma muito eficaz com as metas administrativas do Prefeito.
Marco eloqüente de suas mais recentes realizações, destaco a inauguração, no dia 10 de agosto de
2001, da nova e ampla sede da Secretaria Municipal
de Saúde, instalada próximo ao hospital, para maior
efetividade de suas ações; o Centro Social Marta
Alencar, onde se localiza a Secretaria de Desenvolvimento Social, coordenando todas as ações, atividades, projetos e programas pertinentes à área social; a
construção da Praça Comunitária Dr. Antonio Carlos
Magalhães, com 5 mil metros quadrados de área para
lazer; a reforma e ampliação da Sorveteria e Cafeteria
Comunitária Rafael Alencar, importante projeto sociai; as melhorias habitacionais em 51 casas das comunidades Coroa da Lagoa e Baixa da Jaqueira; pavimentação, drenagem e contenção de encostas no
Bairro Coroa da Lagoa; construção da Escola Municipai Nádia Moura; pavimentação da Rua do Sol e da
Rua da Torre, no bairro Mapeie.
Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, trata-se de
feitos extraordinários que merecem a mais ampla divulgação e o mais entusiástico elogio, a fim de que
sirvam de modelo para outras Prefeituras baianas e
brasileiras.
Na qualidade de representante do povo baiano
neste Parlamento, dirijo minhas sinceras congratulações ao ilustre Prefeito José Eduardo Mendonça de
Alencar pela dinâmica e produtiva administração,
bem como consigno saudação especial ao valoroso
povo de Simões Filho, augurando-lhe completo
bem-estar social.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, desta tribuna homenageio a minha
terra natal, Esmeraldas, Estado de 'Minas Gerais, que
há 100 anos, em 16 de setembro de 1901 , era elevada

Setembro de 200 I

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

à categoria de Município. A pequena Santa Quitéria,
como era chamada naquela época, tinha três distritos
que, posteriormente, foram emancipados, transformando-se nas cidades de Ibirité, Contagem e Betim.
Hoje, cada uma delas tem sua história, sua trajetória e sua importância para Minas Gerais e o Brasil.
Cinqüenta anos depois da emancipação de Santa
Quitéria, que passara a se chamar Esmeraldas, eu
nascia na zona rural do Município, na Fazenda do
Córrego de Pedras. Mais de meio século depois da
emancipação de Betim, fui eleita ~refeita da cidade
onde morava desde os 11 anos de Idade.
Hoje, neste plenário da Câmara dos Deputados,
no Planalto Central, na Capital da República, lanço
meu olhar sobre a cidade em que nasci e sobre o seu
significado para nosso País. Foi lá na zona rural que
recebi os primeiros ensinamentos de minha família.
Foi lá q~e meu pai, Gervásio, e ~i~ha mãe, Apar~cida, enslna.ra~-me os valores da ~tlca, da honestldade, da sollda~l~dade, ~a. gener?sldade e do ~mo~ a
Deus e ao proxlmo. FOI la tambem que conhecI a dlgnidade da luta cotidiana pela sobrevivência e a_beleza
de sonhar com um futuro ~elhor pa~a todos, nao pela
palavra, mas p~lo gesto; nao pelo discurso, ,mas ~elo
exem~l~ de pais abnegados e sem apego as cOisas
materiais.
Depois da escola primária, o ensino fundamental no Grupo Escolar Visconde de Caeté onde segui
.
. ..
..' .
exercitando os prmclplos que tinha mternallzado. PeSI' .
Ias maos
da Profa. o ange, as primeiras letras; na
companhia de colegas, a beleza da vida singela no interior de Minas.
· f'
De Esmeraldas para Betlm
OI um pu Io. Mudei-me na década de 60 no mesmo movim:mtc de
migração que levou milhÕes de brasileiros rumo aos
grandes centros urbanos.
Em Betim, Sr. Presidente, onde cresci e tomei
definitivamente consciência das injustiças cometidas
contra o nosso povo, tornei-me Prefeita e enfrentei
problemas causados justamente pela migraçao desordenada, pela frustração amargada por milhões de
famílias que deixam sua terra natal atraídas pelo canto da sereia do progresso sem planejamento.
Belim cresceu depressa e se transformou em
pujante cidade industrial. Em seus bairros, em cada
rua, em cada casa até hoje posso encontrar os mesmos valores com os quais convivi na casa de meus
pais. No seio de cada família estão a ética, a honestidade, a solidariedade, a generosidade, o amor a
Deus e ao próximo. No suor de cada rosto está a dignidade do trabalho; no brilho de cada olhar está a
emoção de sonhar com um futuro melhor.
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A pequena Esmeralda também enfrenta problemas causados pelo crescimento desordenado, pela
política econômica que não leva em conta as necessidades mais básicas das pessoas, ou seja, trabalho,
escola, saúde e lazer.
Esmeralda pertence à região metropolitana de
Belo Horizonte e, como acontece em todas as áreas
metropolitanas, abriga pessoas que dependem da
Capital do Estado, que continuam deixando suas distantes terras rumo aos grandes centros urbanos.
Mas na pequena Esmeralda o Brasil encontra o
exemplo de comunidade que quer viver com dignidade, sem corrupção, sem desmandos, sem violência,
sem injustiça. Em Esmeraldas, as pessoas se conhecem pelo nome, amostra do Brasil habitado por um
povo bom, de coração generoso, de mente altiva, de
sonhos simples.
Esmeraldas é a cara do Brasil de que não podemos nos afastar. Lá estão brasileiros que têm nome e
sobrenome, que têm família, que têm calor humano.
De lá saíram brasileiros que vão carregar para sempre as marcas de tempo fraternal em que fantasmas
como fome e injustiça, violência e corrupção passavam longe. Lá está presente a índole que, tenho certeza, habita os mais de 5 mil Municípios brasileiros.

O Brasil não pode perde~ de vista cidades com,o
Esmeraldas, porque delas saio modelo de um pais
que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer
f rt
f'lh
O B '1
ser o e, mas que nao esquece seus lOS.
rasl
d
d d . t 'd d
E
Id
er
nao po e Pd ,er ~ ~IS a Crtl a eS como smera has ,
porque na a e mais Impo ante do que os seres umanos.
"
Nessas Cidades, a Vida parece pequena, mas
traz em seu seio a grandeza que precisamos defender, seja de tribunas como esta em que estou, seja
em cada ato de nosso cotidiano.
. Ao homenag.ear minha terra n~tal, penso no
BraSil. Ao reverenciar a grandeza dos filhos de Esmeraldas, penso na grandez.a do noss~ País, que precisa
desabrochar para cumpnr seu destino.
Ao falar no nome de Esmeraldas, penso na cor
verde das pedras preciosas. Quis o destino que fizesse aniversário em setembro, quando chegam as
águas e, com elas, o verde que inunda jardins, quintais, hortas, matas e gramados de minha terra.
Quando falo no verde das esmeraldas, penso na
cor da esperança. Quando falo em esperança, penso
na força que todos devemos ter para manter acesa a
chama da esperança para o futuro de nosso País.
Exemplos dessa força há, e muitos, como sabem os
esmeraldenses.
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Parabéns, Prefeito, Vereadores e povo de
Esmeraldas!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. L1NCOLN PORTE LA (Bloco/PSL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, encaminhei à Presidência da Casa um requerimento de
informações ao Presidente do Banco do Brasil, Dr.
Eduardo Augusto Guimarães, sobre procedimentos
relativos ao financiamento de veículos para o transporte suplementar em Belo Horizonte/MG.
O meu objetivo é saber qual o valor máximo
para o financiamento, quais as condições do financiamento, inclusive a forma, o prazo e os juros cobrados.
Também quero saber, com precisão, que critérios serão utilizados na concessão do financiamento.
Essas informações são de fundamental importância para que eu possa levar à população mineira
informações corretas e precisas aos que se interessam em obter esse tipo de financiamento de veículos
para transporte suplementar.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
É com muito orgulho e satisfação que vimos
hoje a realização de sessão solene comemorativa
dos 59 anos de fundação da Companhia Vale do Rio
Doce, um dos mais importantes patrimônios da economia nacional. Recém-privatizada, a maior mineradora de ferro do mundo apresenta uma história única
de luta e patriotismo e vem sendo, durante décadas, a
mais bem sucedida indústria brasileira em termos de
produção e exportação.
A Vale foi criada durante o Governo de Getúlio
Vargas, em 1942, e foi o primeiro passo para transformar o riquíssimo subsolo brasileiro em uma atividade
econômica moderna, com alto índice de rentabilidade
para o País. Parece inacreditável, mas no início do século passado o Brasil importava minério de ferro, não
obstante possuísse as maiores jazidas do globo. Foi a
criação da Vale, pois, com sua formidável infra-estrutura, que, sem dúvida alguma, permitiu a
emancipação brasileira no setor da mineração, com
repercussão definitiva na economia nacional.
Não foi um percurso sem acidentes, contudo muito pelo contrário. A Companhia Vale do Rio Doce
de hoje é o resultado de uma verdadeira epopéia,
onde percalços de toda ordem quase lhe impuseram
falência em várias ocasiões. É que, para construir sua
imensa infra-estrutura - incluindo, além de duas estradas de ferro de utilização máxima e o maior trem do
mundo, dois dos quatro maiores portos comerciais do
planeta, em Vitória, Espírito Santo, e em São Luís, no
Maranhão -, a Vale enfrentou desde vários episódios
de cobiça e interferência estrangeiras até as vicissitu-
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des impostas pela própria natureza, como as dificuldades de trabalhar na selva amazônica ou a epidemia
de malária que matou dezenas de operários no norte
de Minas Gerais, à época da construção da Vitória-Minas.
É uma história que alcançou patamares de sucesso sem precedentes no Brasil. Com a maior produção de ouro da América Latina e volume de exportação que triplica o da PETROBRAS, a Vale orgulha-se de produzir anualmente 130 milhões de toneladas de minérios, que participam, devidamente transformados, do cotidiano mais elementar de qualquer
cidadão brasileiro.
Não por outras razões, a hipótese de privatização da Vale causou imensa discussão na sociedade,
acirrando posições contra ou a favor da venda. Não
foram poucos os que se insurgiram contra a idéia de
vender nosso mais precioso empreendimento. A verdade, porém, é que, quatro anos depois, a empresa
não apenas se manteve no topo da produção de ferro
mundial, mas também apresentou notável aumento
de produtividade, expresso por uma receita bruta de
quase 10 bilhões de reais.
Do alto de sua experiência na área de comércio
internacional, o atual Presidente, Jório Dauster, tem
sabido conduzir a Vale com extrema competência e
dedicação. Valendo-se do reconhecido potencial da
empresa na área de recursos humanos e de uma rara
tradição não burocratizante, em se tratando de empresa estatal, Dauster soube catalisar um processo
de crescimento, que alçou a companhia a um grau de
excelência, verdadeira referência em termos de eficiência empresarial. Houve rápida e significativa redução de custos e renegociação favorável de contratos -- que passaram a dispensar exigências como licitação, por exemplo. Não obstante tenha quase todos
os seus ativos no Brasil, a empresa pretende diversificar não apenas seus produtos, mas também sua
base geográfica. Com capacidade de reinvestimento,
espera ampliar horizontes de atuação e constituir-se,
nas palavras do atual presidente, na maior empresa
multinacional brasileira.
Por tudo isso, Sr. Presidente, fazemos coro entusiasmado às homenagens à Companhia Vale do Rio
Doce, cuja história e desempenho são motivos de orgulho nacional. Cumprimentamos a atual direção, os
15 mil funcionários e, retrospectivamente, todos
aqueles que, no passado, contribuíram para a constituição desse que é um dos maiores patrimônios nacionais. Nossa expectativa é que, no século que se inicia, se confirmem os melhores prognósticos de ampliação de fronteiras e investimentos, em favor do de-
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senvolvimento e do crescimento da importância brasileira no cenário do comércio internacional.
Muito obrigado.
O SR. MUSSA DEMES (Bloco/PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à
Mesa projeto de lei que visa a corrigir graves injustiças cometidas contra ex-colegas quando da extinção
do Instituto de Previdência dos Congressistas.
Naquela oportunidade, concedeu-se aos que
estavam completando os primeiros quatro anos de
mandato o benefício de receber, devidamente corrigidas, as contribuições pagas àquele instituto. O benefício, entretanto, não foi concedido a Parlamentares
que já não exerciam o mandato parlamentar, embora
já tivessem completado quatro anos de atividades
nesta Casa.
Espero que os Srs. Parlamentares se mostrem
sensíveis ao pleito e o aprovem.
Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Mussa Demes, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Marçal Filho, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Eurípedes Miranda.
O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar nesta oportunidade sugestão de posicionamento da bancada do
PDT na Comissão de Trabalho, de Administração e de
Serviço Público quanto aos diversos projetos que cuidam da regulamentação de profissões.
A regulamentação de profissionais é matéria extremamente delicada no âmbito das relações e do Direito do trabalho. Vários são os projetos que tramitam
na Comissão de Trabalho e que objetivam regulamentar as mais variadas profissões. Entendemos ser prudente partir de conceituação única e fixar conjunto de
critérios que se aplique de forma global aos projetos
que tenham o mesmo objetivo. Essa tábua de critérios
permitirá abordagem uniforme dos projetos, evitando
a apreciação aleatória e individualizada de cada um.
Vale ressaltar, em primeiro lugar, a corrente dos
que objetam a proliferação de leis que disciplinam e
regulamentam as profissões. Para tanto, valem-se de
argumentos sociais, políticos, econômicos e jurídicos.
Alegam, inicialmente, que a globalização e o dinamismo das relações sociais está a impor maior f1exibiliza.ção das relações de trabalho, e a excessiva regula-
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mentação tenderia a restringir ainda mais o acesso
ao mercado de trabalho já drasticamente afetado pelo
ciclo recessivo.
A regulamentação de profissões, nessa ótica,
caminharia no sentido inverso da desregulamentação, da redução do papel do Estado na economia, da
flexibilização dos direitos sociais e das relações de
trabalho.
Alegam, ainda, que somente as profissões que
requerem grau maior de especialização deveriam ser
regulamentadas, bem como aquelas que gerem impacto direto na saúde, na vida e na segurança da população. Nesse sentido, pouquíssimas profissões seriam regulamentadas.
Não há como afastar a existência de concepção
ideológica subjacente à formulação que propugna
pelo ideário neoliberal de mínima intervenção estatal
na economia, defesa do livre exercício profissional e
da livre iniciativa.
De outro lado, há corrente que defende a regulamentação das profissões, sustentando que somente
ela tem o condão de, a um só tempo, assegurar a fixação dos direitos mínimos de determinada categoria, a
exemplo do número máximo de horas de trabalho, da
proteção contra situações de risco ou de perigo e do
piso salarial; permitir aprimoramento e maior qualificação profissional, na medida em que as profissões
regulamentadas poderiam ser fiscalizados por órgãos
de classe - autarquias especiais - com poder de polícia para restringir o abuso, a fraude e o comportamento antiético dos profissionais a ela vinculados (estamos tratando do papel desempenhado, por exemplo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina etc.); garantir a proteção
da sociedade, na medida em que, existindo controle e
fiscalização por órgão de classe específico, a população, em geral, e o usuário dos serviços, em especial,
teriam salvaguardas contra o mau profissional, bem
como teriam como identificar, claramente, o órgão a
quem endereçar suas críticas e reclamações.
Argumentam que o princípio constitucional da liberdade de exercício profissional não é absoluto, já
que a parte final do inciso XIII do art. 5° da Constituição Federal estabelece que deverão ser "atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer".
E mais: alegam que a concepção restritiva que
somente admite a regulamentação de profissões técnico-científicas é equivocada e contraria o espírito da
Constituição, já que o texto mencionado diz respeito a
"qualquer trabalho, ofício ou profissão".
Fica evidente que a intenção do legislador constituinte foi abranger todas as espécies laborais. Fosse
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outra sua intenção, a ressalva destinar-se-ia especificamente à regulamentação das profissões técnico-científicas.
,
. ,~refor~ar esse ar~umento, adota-s~ o .metodo
hlston?o. de mt~rpreta9ao do texto c~nstltuclonal. O
ConstitUinte qUIS, efetivamente, restringir a regulamentação às prof~ssõe.s técnico-científicas e o fez expressamente. FOI a~slm n~s C~rt~s de 1934 e de
1937. De 1946 em diante nao fOI feita a ressalva: todas as profissões eram objeto de regulamentação .
A partir de 1967, o conceito foi ampliado. Não
somente as profissões, mas também qualquer trabalho ou ofício poderiam ser regulamentados na forma
da lei. Da mesma forma, o princípio constitucional da
liberdade de iniciativa não é absoluto, já que se ombreia com o princípio da valorização do trabalho humano. Vale também ressaltar que a liberdade de exercício de qualquer atividade econômica pode ser mitigada pela intervenção normativa do Estado, consoante se depreende da parte final do parágrafo único
do art. 170 da Constituição Federal.
Os defensores dessa corrente vêem o Estado
como importante agente de defesa dos direitos dos
trabalhadores e dos usuários dos serviços por eles
prestados, em contraposição aos detentores do poder econômico.
Expostas as duas correntes, parece-nos evidente que a postura de partido trabalhista e socialista
deve ser a de defender os direitos trabalhistas e a intervenção estatal em sua dimensão normativa e fiscalizatória, de modo a assegurar o interesse coletivo.
Ponto de corte necessário nesta discussão diz
respeito à restrição do acesso ao mercado de trabalho. A regulamentação de determinada profissão não
pode servir, mormente num período de elevadas taxas de desemprego e de subemprego, de barreiras
desarrazoadas ao ingresso no mercado de trabalho.
Parece que neste ponto, e somente nele, a análise dos diversos projetos deve ser diferenciada, não
para refutar a regulamentação da profissão, seja ela
qual for, mas apenas para que se eliminem do projeto
e da futura lei restrições e exigências desproporcionais. Apenas a título de exemplo, numa profissão que
requeira alto nível de especialização será razoável
exigir a formação educacional e profissional adequada, sem que isso possa ser considerado barreira ou
defesa de suposta reserva de mercado.
De outro lado, porém, será desarrazoado estabelecer requisitos formais excessivos a determinados
trabalhos ou ofícios com grau relativamente baixo de
complexidade. Caberá aos Parlamentares ter ponderação e bom senso nessa margem de discricionarie-

Setembro de 200 I

dade, para decidir, caso a caso, pela supressão ou
não desses requisitos de formação e qualificação.
V
·
'
- que
ollamos a enfatizar,
a titulo
de conclusao,
ainda que se pondere contra as exigências formais de
qualificação em determinados casos, por serem cerceadoras do ingresso ao mercado de trabalho defendemos que todas as profissões, trabalhos ou 'ofícios,
consoante proclamado pelo legislador constituinte,
devem ser regulamentados.
Era o que t'In ha a d'Izer.
. _ O SR. AVENZOAR A~RUDA (PT - PB. Sem revlsao do orador.) - Sr. Pr:sldente, Sr~s. e Srs: Deputados, alguns a~suntos ~ao por ~emals debatidos n?
Congresso N~clonal e, ainda aSSim, carecem de malores esclarecimentos.
Um deles é a privatização do sistema de abastecimento de água. Tentamos estabelecer debates sobre o assunto para saber o que tem de positivo e de
negati~o. Mas essa.não é a questão fundamental. A
garantia de abasteCimento de água para a população
~ dever ?O Estado e não do mercado. Não se podem
Introduz,lr reg~as. de ~ercado ~um s~tor que tem a v~r
com, s~ude publica e mtegraçao nacional. Ao as.s.umlr
talloglca, enc?ntrare.mos sempre aspectos POSitiVOS,
alguns deles fmancelros.
Sr. Presidente, ainda que o sistema de abastecimento de água fosse pior do que o existente hoje, não
haveria razão para defender o processo de privatização. Precisamos, sim, melhorar o sistema. Defender a
privatização do serviço é aceitar o princípio de que
não existe mais Estado ou de que os preceitos da
Constituição brasileira não são ~ais ~elevant~s.. Os
fund~~ento~ ~ue garantem a~s _cld~daos brasllelro~
c?~dl.~oe~ bas.lcas para sobrevlvencla em nosso terntono J~ nao eXistem.
E diferente da privatização do sistema de telefon~a. Tínhamos posicion~~e~to contrário à privatizaçao .do setor, e ~ expenencla demonstrou o grande
equIvoco da medida.
Na Região Nordeste, principalmente, há disputas pelo abastecimento de água. Por exemplo: a discussão sobre a transposição das águas do Rio São
Francisco transforma a água em mercadoria. Não poderemos entrar no debate sem causar graves conseqüências para a Nação.
Muito foi discutido, e talvez tenha sido consolidada a idéia de enumerar os aspectos positivos e negativos da privatização do setor. Financeiramente, é
melhor para os Estados? É possível fazer privatização rentável que promova a qualidade da prestação
do serviço?
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Sr. Presidente, é o mesmo que debater o direito
à educação. Podemos até discutir regras de mercado
para certos serviços complementares, mas nunca
aceitaremos a adoção de princípios capitalistas no
que se refere ao abastecimento de água. Não há
como fazer isso sem agredir a Constituição.
Tenho impressão de que, se aceitarmos esses
pressupostos, estaremos entrando num beco sem saída. Nenhum país do mundo implantou processo de
privatização como o do Brasil. Na Caxemira, fronteira
entre o Paquistão e a índia, a guerra é pela água. No
Brasil, pretende-se fazer isso.
Sr. Presidente, deixo registrada a minha divergência em relação aos princípios que poderão nortear a eventual privatização do sistema de abastecimento de água.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. diante do cenário internacional, está
muito difícil deixar de expressar minha preocupação
com as conseqüências dos atentados terroristas a
Nova Iorque e a Washington.
Tenho acompanhado há vários dias o desenrolar dos fatos, que me causam inquietação. Não quero
discutir as repercussões econômicas ou o atentado
em si. Esses aspectos, embora importantes, não são
os que mais me preocupam no momento. Minha preocupação está centrada no desdobramento que pode
advir para a política internacional com a resposta norte-americana aos ataques terroristas.
É claro que condenamos atos terroristas, massacre de civis inocentes que exercem seu trabalho em
Nova Iorque ou em qualquer outra cidade dos Estados Unidos e do mundo. Por isso, manifestamos; iOSsa solidariedade às famílias das vítimas e aos que estão sofrendo as conseqüências do episódio.
Também é bom que se diga que a situé1ção do
Presidente George W. Bush mudou, que sai ce cre3cente isolamento político devido ao rompimenTO do
Tratado de Kyoto, ao abandono das negociações de
paz no Oriente Médio, ao fato de ter apoiado Israel
nos ataques e agressões aos palestinos e aos permô.nentes confrontos e bombardeios de sua g9G·lãe.
Cresce o sentimento antiamericano, que o Presidente
Bush tenta frear, buscando a cooperação e a solidariedade dos Chefes de Estado do mundo, para dar resposta aos atentados.
Qual é a nossa principal preocupação? É a de
que qualquer decisão de combate ao terrorismo deve
ser multilateral, discutida em fóruns internacionais
que permitam investigação inteligente, respostas po-
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Iíticas e tenham alvo concreto. Não podemos legitimar, em nome do combate ao terrorismo, ampla retaliação fruto de decisão unilateral, com o risco de massacre de civis em outras nações. O que a criança afegã tem a ver com o comando do atentado terrorista?
Por que a população palestina tem que pagar pelos
crimes praticados pelos terroristas? Crianças e jovens, com pedras nas mãos, podem enfrentar as armas moderníssimas de Israel?
Nossa preocupação centra-se no desdobramento político, cuja definição é complicada. O Presidente norte-americano quer dar respostas à opinião
pública doméstica, que exige vingança radical. Ao
mesmo tempo, sabe que a coalizão internacional não
se manterá a qualquer custo e para qualquer tipo de
retaliação. É claro que haverá equilíbrio. É o que o
Brasil deve buscar.
Quando o Governo brasileiro chegou a aventar
a possibilidade de reforço militar, recentemente descartada pelo Presidente da República, ficamos assustados, porque a parceria acrítica à ampla e eventual retaliação é muito grave. Alguns atos praticados
pelos norte-americanos, a exemplo da Guerra do Vietnã, do cerco a Cuba, do massacre de palestinos e
das bombas de Hiroshima e Nagasaki, são atentados
terroristas de Estado.
O mundo não aceita isso. Precisamos cobrar do
Governo americano estímulo e reforço da multilateralidade e da multipolaridade na definição das formas de
combate ao terrorismo no mundo, após debate profundo e cirúrgico. O combate não pode ser às nações. O
comando do atentado terrorista deve ser identificado, a
fim de evitar retaliação ampla e massacre de nações,
que fortaleceriam o império americano.
É impressionante a ação centralizadora da mídia, que mostra o choro do Presidente Bush e informações totalmente reforçadas pelo sentimento
pró-americano, que nunca teve a mesma generosidade com outros massacres ocorridos no mundo inteiro.
Precisamos exigir do Governo brasileiro posição
firme pela multilateralidade das decisões. Repito: é
importante que o combate ao terrorismo seja feito de
forma concreta e dirigida.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exa que determine a transcrição nos Anais da Casa de ofício encaminhado pela Federação dos Trabalhadores na
Agricultura no Rio Grande do Sul- FETAGlRS, juntamente com a CONTAG, neste momento reunidas com
a bancada gaúcha, no qual apresentam as reivindicações dos produtores de leite do Estado, apavorados
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com a redução no preço do litro de leite, que custava
R$ 0,28, em junho, e agora custa R$ 0,22. Para que V.
E~ tenha idéia do problema, a e~bala.gem do litro de
leite custa R$ 0,27, e o produto e vendido por apenas
R$ 0,22.
OFíCIO A QUE SE REFERE O

ORADOR:
Ofício n° 480/01
Porto Alegre, 18 de setembro de 2001
Excelentíssimo Sr.
Deputado Federal
Brasília- DF
Excelentíssimo Senhor,
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura
no Rio Grande do Sul- FETAG/RS, juntamente com a
Contag, vem, pelo presente, apresentar a Vossa
Excelência as dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares do estado do Rio Grande do Sul, no
tocante a política de preços para o leite e da liberação dos recursos do Pronaf.
Ocorre que o volume de recursos financeiros
anunciado para o Pronaf no Rio Grande do Sul é insuficiente para atender a demanda dos agricultores familiares. Somente para os agricultores beneficiários
do grupo D, que compreende os agricultores familiares com renda familiar entre R$10.000,00 e
30.000,00, está faltando recursos para aproximadamente 15.000 famílias num montante de aproximadamente R$40.000.000,OO, sem considerar os novos
agricultores que pretendem ingressar no programa ou
os que desejam aumentar o volume de recursos para
o custeio já que os agentes financeiros estão liberando recursos somente para os mesmos agricultores e
no mesmo valor financiado na safra passada. Para os
beneficiários do Grupo C, que compreende os agricultores com renda familiar de até R$10:000,OO, a falta
de recursos é de aproximadamente R$35.000.000,OO.
É imprescindível também que seja resolvido o
problema enfrentado pelos agricultores familiares beneficiados pelo Banco da Terra que tomaram crédito
no grupo C e que hoje estão impedidos de tomar crédito no grupo A, bem como para os demais agricultores beneficiados pelo Banco da Terra que não estão
tendo acesso ao crédito.
Os produtores de leite, por sua vez, estão sendo
afetados por um grave problema, que é a drástica redução no preço do leite. O preço base do leite que estava em R$O,28 por litro no mês de junho foi reduzido
para R$O,22 no mês de agosto, a que tem gerado um
forte processo de descapitalização desses agriculto-
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res, já que o preço pago na atualidade é um dos mais
baixos dos últimos dez anos.
Cabe ressaltar que no Rio Grande do Sul existem aproximadamente 80 mil famnias que produzem
em torno 2 bilhões de litros de leite por ano e que
cada centavo de redução no preço do litro de leite, representa uma sangria de um milhões de reais por
mês que sai do bolso dos agricultores a vai para os
outros setores, seja ele industrial ou do varejo, ambos
setores extremamente concentrados.
Cabe ressaltar que no setor industrial existem
duas empresas, Parmalt e Elegê Alimentos que detém aproximadamente 78% da produção de leite. O
setor varejista, por sua vez, está concentrado nas
mãos de três grandes redes de supermercados.
Frente a este quadro o Movimento Sindical dos
Trabalhadores Rurais apresentou ao Governo Federal a pauta de reivindicações que segue, para a qual
vem solicitar o apoio deste parlamentar.
• Imediata disponibilização de recursos financeiros para os agricultores do Pronaf C e D;
• Liberação de recursos financeiros para os
agricultores familiares assentados pelo Banco da Terra, independente de já terem ou não tornado financiamento pelo Pronaf em outras linhas do Pronaf;
• Desconsiderar os financiamentos obtidos pelos produtores de fumo, por meio das industriais fumageiras para efeito de liberação de recursos por
meio do Pronaf custeio no Grupo C.
• Estabelecimento do preço mínimo oficial para o
leite, sendo o mesmo fixado com base no custo de produção a ser levantado por entidade oficial (Embrapa);
• Formação de estoques reguladores, seja por
meio da aquisição direta pelo governo ou pela liberação de crédito para as indústrias formarem estoques;
• Aumentar as tarifas de importação do leite visando reduzir ainda mais as importações;
• Concessão de subsJdio para os pequenos
produtores de leite se manterem na atividade;
• Adiamento da entrada em vigor com a rediscussão da Portaria n° 56 do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento;
• Incluir o leite e derivados em todos os programas sociais do governo, tais como merenda escolar,
cestas básicas, entre outros.
Sendo o que se apresenta para o momento e na
certeza de contar com o acolhimento dessas propostas, esta Federação, a Contag e a Comissão Estadual
do Leite desde já agradecem.
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Atenciosamente, - Alberto Ercílio Broch, Vice-Presidente da Contag - Pedro Paulo Nienow, Secretário-Geral da FetaglRS.
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTS - PR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, entre os Municípios do nosso
glorioso Estado do Paraná destaca-se, na Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão COMCAM, o brioso Mamborê, que, no dia 10 do corrente, aniversariou.
A data é razão de verdadeiro júbilo para nós,
paranaenses, que sabemos respeitar, apreciar,
amar e admirar Mamborê, suas belezas naturais e
sua gente. A data merece, sem dúvida, ser comemorada. E o objetivo maior desta alocução é, justamente, homen~gear a, ~unicipal~dade, e~ especiai sua p?~u.laçao, em ultima análise, a razao de ser
do Munlclplo.
A origem da localidade é assaz nobre, porque
simbólica. A região foi por vez primeira desbravada
por ervateiros. As primeiras picadas, as novéis c1areiras que se fizeram não tinham senão por propósito o
comércio da erva-mate, que resume a cultura do Sul
do País, que se estende ao MERCOSUL, via Paraguai - onde se denomina tererê _ Argentina e Uruguai, e que acabou por se alastrar por vastas regiões
outras do Brasil e de alhures.
O bom hábito de matear sem dúvida une diversos Estados a variados p~íses. Um fe'ito. Chimarrão ou tererê, o certo é que a roda do mate congrega, propicia diálogo, reúne, em um mundo que,
infelizmente, neste início de milênio, já se vislumbra desunido, pois que guerreiro e globalmente terrorista.

agrossilvopastoris, veredas da indústria dominante, é
o reflexo disso na pujança da área de serviços. Quanto se fez! São safras de soja, de trigo e de milho; produção racional de madeira para a indústria moveleira;
produção de tecidos para a indústri~ do vestuário;
produção de calçados e de alimentos. E o conseqüente avanço do setor terciário, responsável por mais de
60% do PIS municipal. Enfim, é a renda per capita de
mais de US$ 3.000,00, que se destaca no cenário da
Nação.
Há, pois, razões de sobra para a cidade contar
com turismo, cultura, desporto, restaurantes, hotéis.
Mamborê, em termos de lazer, destaca-se pela qualidade de vida de seus 15 mil habitantes, e conta parque de exposições.
Sim, nobres pares, nosso homenageado não é
grande, porém é valoroso. Pelo que comprovadamente fez, e é muito, seus dirigentes e, sobretudo, sua população merecem os cumprimentos desta Casa congressual. Foram décadas de luta, de sacrifício, de trabalho e de sentidas realizações. Tradicionalmente, a
alma brasileira reside nos Municípios do interior, nossas reservas morais.
E
- d M b'
t'
rt
b t
o coraçao e am ore, es eJam ce os, a e
em compass~ com os nossos coraçoes.
Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto
desta tribuna. Quero enaltecer o trabalho que vem
desenvolve~do o Ministro .~arc~s Viníciu~ Pratini
de M~r~es a frente. do Mlnrs~érlo da Agricultura,
Pecuana e AbasteCimento, na.? somente o empenho demonstrado para obten~ao de r~curso~ pa!a
o seto~, .mas ta,mbém a ap~oprlada e sollda dlreçao
da polltlca agrlcola do Pais.

Na medida em que, como diz o bom ditado, a
união faz a força, não foi de estranhar que a partir de
1940 nosso Mamborê ganhasse envergadura e desenvolvesse o povoado, justamente ao espraiar sua
fronteira agrícola. Foi só o começo: da agricultura passou à agropecuária, desta para a indústria e para os
serviços, em escala sempre ascendentemente produtiva, o que o levou, em 1961, a desmembrar-se de
Campo Mourão e se alçar à condição de Município.
Faz q~arenta anos!
E comum dizer que a vida começa aos 40
anos, mas nem por isso sempre é verdade. Pelo
contrário: é preciso haver base sólida para que isso
tenha lugar. É o caso de Mamborê, cuja gente plantou laboriosamente por décadas, para colher, no
mínimo, por séculos.
Nas quarenta primaveras de vivida autonomia,
Mamborê muito fez por merecê-Ia. São caminhos

Os frutos estão aí: o Brasil obteve, neste ano,
excepcional colheita de cereais e oleaginosos. Segundo dados da CONAS, foram 97,4 milhões de toneladas, que representam 17,3% de aumento em relação à safra anterior (1999-2000).
Importante é ressaltar que o resultado adveio,
em grande parte, da tecnologia agropecuária desenvolvida pela EMSRAPA à disposição do produtor brasileiro, como bem salienta Ricardo Alves da Conceição em entrevista à revista Agroanalysis, edição de
abril deste ano:
O desenvolvimento da agropecuana
nacional tem tido eficiente incentivo do Governo Federal, direcionado à instalação de
novas infra-estruturas de armazenagem e
transporte, à melhoria do sistema de classificação, à modernização das instalações
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portuárias e à destinação de recursos para
o financiamento do setor a custos menores.
A implantação de novas lavouras e o
crescimento da pecuária devem-se também
à disponibilidade de melhores estruturas
para o escoamento das safras. O País está
realizando investimentos que favorecem a
movimentação dos estoques para comercialização nos mercados interno e externo, viabilizando alternativas de menor custo, a
exemplo dos transportes multimodal, hidroviário e ferroviário.
A evolução da agropecuária nacional
ancora-se agora, com o Plano Real, em
economia estável que propicia aos produtores rurais a possibilidade de melhor planejamento de suas atividades.
Acertadamente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo divulgou o plano para a safra
2001/2002, aproximadamente, dois meses antes do
começo do plantio de verão da Região Centro-Sul.
Assim, o produtor dispõe de prazo para tomar decisões.
O total de crédito rural disponível aos agricultores para a supracitada safra é de R$ 14,7 bilhões, o
que representa incremento de 30,20% em relação à
safra anterior, quando atingiu o montante de R$ 11,2
bilhões. Para créditos a juros de 8,75% ao ano haverá
aumento de 40,70%, passando de R$ 8,14 bilhões
para R$ 11 ,5 bilhões.
Sobre os investimentos públicos, vale registrar
trecho de artigo assinado por Luiz Antônio Pinazza e
Regis Alimandro e publicado na edição de agosto de
2001 da revista Agroanalysis:
O montante de recursos destinados ao
crédito de investimento a juros de 8,75% ao
ano com recursos do BNDES foi elevado
para R$ 2.310 milhões, acréscimo de 12,1 %
sobre os R$ 2.060 milhões alocados no ano
agrícola anterior.
Somando-se aos recursos dos Fundos
Constitucionais, PROGER Rural e FINAME
Especial, serão destinados R$ 3.860 milhões para investimento na agropecuária
brasileira em 2001/2002.
Estão destinados nesta temporada R$
2.180 milhões para a continuação de programas de investimento específicos para regiões e atividades consideradas prioritárias
pelo Governo nas safras anteriores, à taxa
de juros de 8,75% ao ano.
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Dos 11 programas em andamento, três
permanecem sem modificações: cajuicultura, vitivinicultura e sistematização de várzeas. Os demais sofrerão ajustes com o objetivo de melhor atender às necessidades das
produtoras.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em audiência com o Sr. Ministro Pratini de Moraes, solicitamos a adição de 25% de mandioca à produção de
farinha de trigo. Neste ano, o Paraná obteve supercolheita de mandioca e, como conseqüência, houve
significativa redução no preço do produto. A adição
pretendida contribuirá, por certo, para evitar a queda
no preço de tão importante alimento.
Para finalizar, acrescentamos que nosso País
caminha para a viabilização de agropecuária mais
forte e rentável, vez que conta com linhas de crédito
mais apropriadas, instrumentos de comercialização
de produtos agropecuários mais adequados e utiliza
tecnologias mais produtivas, logrando, assim, melhor
qualidade e maior produtividade.
Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, companheiras e companheiros, hoje pela manhã, em audiência pública na Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, discutimos a exploração e o transporte do gás natural da Amazônia brasileira, particularmente da região ocidental, que, infelizmente, foram retardados
pelo Governador do Estado, atitude que não posso
caracterizar de outra maneira senão como irrespon- ,
sável.
Desde a década de 50 a PETROBRAS vem investindo fortemente na região amazônica, buscando
petróleo e seus derivados. O fruto desse trabalho de
décadas, no qual se investiu mais de 8 bilhões de dólares, já foi obtido pela PETROBRAS, que encontrou
no Estado do Amazonas jazidas de petróleo e de gás
natural, particularmente, por ser a maior reserva do
País em terra firme, com aproximadamente 130 bilhões de metros cúbicos. O gás natural já poderia estar sendo utilizado, por exemplo, na geração de energia elétrica para a região amazônica, onde ainda se
utiliza óleo derivado de petróleo, que, por ser extremamente caro, onera o Estado e a Nação.
Em decorrência disso, a PETROBRAS instalou
na base de Urucu a maior plataforma de exploração
de gás natural, mas, infelizmente, o investimento não
tem sido revertido para a sociedade em geração de
energia ecologicamente mais correta e, principalmente, mais barata. Estima-se que a energia produzida
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com gás natural custe a metade do preço da produzida com óleo derivado de petróleo.
Desde o início da década de 90 a PETROBRAS
vem assinando acordos e termos de compromisso
com o Estado do Amazonas para viabilizar o transporte e a comercialização do gás natural. Infelizmente, o
Governo do Estado do Amazonas, em total desrespeito à União e, particularmente, à PETROBRAS, de forma unilateral e sem ter encaminhado ação judicial ou
consultado aquela empresa estatal, desconheceu o
acordo assinado em 1999 para viabilizar o transporte
de gás através de gasoduto até a cidade de Manaus e
divulgou edital de licitação para escolher a empresa
privada que deveria atuar no transporte, na comercialização e na distribuição do gás natural.
Entramos com ação popular na Justiça porque
entendemos que o chamamento empresarial estava
eivado de irregularidades, entre elas a proibição da
participação de empresa estatal, o que exclui a
PETROBRAS do importante empreendimento.
O Governo do Estado do Amazonas publicou
edital de licitação para o transporte, o que não é sua
atribuição. Tampouco possui autorização da Agência
Nacional de Petróleo - ANP para tal iniciativa. Mais
uma ilegalidade" Percebemos também que foi montado um edital-alfaiate para que ganhasse a licitação a
empresa que apresentou a alternativa do transporte
em barcaças. Todos sabemos que essa alternativa é
cara e não há similar no mundo para transporte de volumes tão grandes de gás.
Nenhuma empresa nacional poderá participar
da licitação, tamanho o capital exigido no edital. Passamos a manhã de hoje discutindo o assunto com representantes do IBAMA, da PETROBRAS e da Universidade do Amazonas. O debate foi frutífero. Infelizmente, sentimos falta da representação do Governo
do Estado do Amazonas, que não tem coragem de
discutir publicamente assunto tão importante em Brasília ou no Amazonas. O que faz é atrapalhar o pr0jeio
de desenvolvimento da Amazônia Ocidental, utilizando politicamente o instituto ambiental do Estado,
pressionando seus técnicos e não permitindo quo o
IBAMA conceda autorização para a constrL"ção do
gasoduto que deverá chegar a Porto Velho e R0i1dônia, de onde a energia será levada também para o
Acre.
Continuaremos realizando audiências públicas
para debater a matéria. Temos plena convicção di"
que, agindo de forma imparcial, a Justiça charnarQ a
Agência Nacional de Petróleo para discutir a questão,
retirando o Governador do processo e condenando
suas ações irresponsáveis.
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Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Vanessa
Grazziotin, o Sr. Marçal Filho, § 2° do artigo
18 o Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Enio
Bacci, 3° Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Deputado João Pizzolatti, PPB de Santa
Catarina.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Prefeito de Videira, em Santa Catarina, Carlos
Alberto Piva, visita Brasília no intuito de buscar recursos para o Município.
Sr. Presidente, a crise moral que se impõe ao PT
na administração de Blumenau merece algumas reflexões, pois rasga o selo de transparência e de honestidade pregado pelo Prefe~o.
E essa crise moral pode ser comprovada pela
simples análise da administração da Prefeitura de
Blumenau neste início de segundo mandato. O partido se vê envolvido com uma série de denúncias de irregularidades e desvios de recursos públicos jamais
vistos no Município.
Esses indícios obrigaram a Câmara de Vereadores de Blumenau a propor a criação de duas CPls,
atualmente em fase de constituição e nomeação de
presidente e relatores, para apurar as graves denúncias que jogaram o Município nas manchetes policiais
dos jornais. Destaco o excelente trabalho jornalístico
feito pelo Jornal de Santa Catarina.
A mais grave das denúncias atinge o Hospital
Santo Antônio, entidade de caráter público e de direito
privado, cuja administração é nomeada pelo Prefeito
em exercício e é responsável pelo atendimento da população de Blumenau e dos Municípios vizinhos do
Médio Vale do Itajaí.
Os indícios encontrados até agora e que motivam a criação da CPI do Santo Antônio levam a crer
que a Fundação Hospitalar Santo Antônio foi utilizada
para o pagamento de mais de R$ 400 mil em campanhas publicitárias e financiamento de radialistas em
troca de elogios à administração, ou seja, foi utilizada
pela Prefeitura, que pretendia fugir das licitações e de
outras exigências legais e, dessa forma, burlar a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Ontem também foram nomeados os membros
da CPI do Lixo, presidida pelo Vereador Edson Brunsfeld, do PPB, e relatada pelo Vereador João Beltrame,
do PSL, para apurar o aumento de 42% dado pela
Prefeitura à empresa responsável pela coleta do lixo
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na cidade, antes mesmo do período mínimo de vigência do contrato ser cumprido. Também concedeu aumento de 33% à empresa na operação e manutenção
do aterro sanitário. São índices de reajuste abusivos,
se comparados com a inflação acumulada no período.
Esses indícios devem ser amplamente investigados e
esclarecidos à comunidade blumenauense e de Santa Catarina.
O Ministério Público também investiga indícios
de desvios de recursos da Secretaria de Obras, cujo
valor apurado pela CPI das Obras da Câmara de Vereadores foi de milhões. Diante de fatos e provas inegáveis encontrados pelo Poder Legislativo e pela promotoria, a exemplo da utilização de notas frias, da pavimentação de ruas disfarçadas e fora dos parâmetros, a própria Prefeitura decidiu abrir sindicância,
que, em seis meses de trabalho ainda não concluído,
já levantou mais de R$ 400 mil em desvios. Funcionários e o exSecretário de Obras, Stênio Jacobs, foram
indiciados e estão com seus bens bloqueados por determinação judicial.
Mais incoerente é ver o PT, que tanto prega a
moralidade e a transparência, votando contra a instalação das CPls. É, no mínimo, estranha a posição dos
Vereadores petistas, que se manifestam contrários ao
esclarecimento das denúncias, acusando os partidos
de Oposição de gastar recursos públicos com as
CPls. É melhor investir na apuração e no esclarecimento das dúvidas que pairam no ar do que deixar a
situação como está.
Quero ainda ressaltar que o meu partido, o PPB,
que faz oposição ao Prefeito de Blumenau, do PT, tem
adotado postura crítica, mas com ética e coerência. O
PPB sempre embasou suas denúncias em provas
concretas, para evitar o prejulgamento vazio, ao contrário do que faz o PT, que lança denúncias vazias,
execra seus opositores e depois busca as provas
quando acionado judicialmente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dizia um antigo adágio popular, politicamente muito incorreto, que o pior cego é o que não
quer ver. A expressão não é nada nova, remonta a um
tempo em que se dividiam os cegos em piores e melhores e não tem mais muito uso nos dias de hoje,
mas serve para interessante trocadilho, se é que V.
Exas. me permitem fazer um pouco de graça com assunto tão sério.
O jogo de palavras a que me refiro, Sr. Presidente, decorre da iniciativa que o Governo tomou, semana passada, ao anunciar, pela enésima vez, sua dis-
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posição em fazer aprovar a amaldiçoada PEC, que
instituí contribuição previdenciária sobre os proventos
de servidores inativos e de seus pensionistas. O Governo insiste em colocar esse peso sobre os ombros
daqueles que trabalharam, construíram a história
deste País e estabeleceram as regras do jogo. Fazendo a prometida paráfrase do ultrapassado dito popular, Sras. e Srs. Deputados, devo dizer-lhes: o pior
morto é o que não qUer morrer.
A expressão pode parecer dura, mas não há outro meio, nobres pares, de fazer referência a essa tentativa de emendar o texto constitucional. As intenções
do Governo, relativamente à PEC dos inativos, têm
apanhado nesta Casa mais do que Judas em sábado
de aleluia. Mesmo seus aliados mais ferrenhos vão se
posicionando, gradativamente, ao lado do bom senso,
aderindo aos que enxergam nela quase que um crime
de lesa-humanidade, tal a quantidade de envolvidos e
tão grandes são os prejuízos que acarretaria a aprovação da emenda pelo Congresso Nacional.
De minha parte, Sr. Presidente, tenho uma conjectura sobre os motivos que levam a tanta insistência. Ao que tudo indica, trata-se de tática diversionista, que pretende desviar a atenção de inativos e pensionistas, para evitar que eles lutem contra a verdadeira ameaça que os aflige: o congelamento impiedoso
de seus proventos, já há quase sete longos anos.
A manobra é extremamente simples, Sras. e
Srs. Deputados: cada vez que o Poder Executivo volta
a falar nessa mal-assombrada PEC, tem-se a impressão de que preservar o valor atual de aposentadorias
e pensões já é um grande ganho. Com base no procedimento, Deputados e Senadores se empenham em
repelir a iniciativa sabidamente inviável e deixam de
lado a legítima pressão que deveriam exercer sobre o
Executivo, no sentido de conseguir do Sr. Presidente
da República o reajuste tanto tempo adiado de proventos e de pensões.
Outra grande conquista do Governo, sob essa
perspectiva ilusionista, é o progressivo distanciamento
entre o valor dos proventos e o dos cargos a que se referem na atividade. Ao arrepio da Carta, sucedem-se e
generalizam-se gratificações de produtividade, cujo verdadeiro propósito não é o de avaliar o desempenho de
ninguém, mas simplesmente sonegar a reposição de
perdas inflacionárias aos aposentados.
É, como se vê, um quadro extremamente grave.
Espero, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que pronunciamentos como este façam vir à tona
toda a verdade. Que V. Ex2! permaneçam atentos e
não se deixem levar para fora do verdadeiro combate.
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O que precisamos não é mais rejeitar essa PEC,
tantas vezes, merecidamente, remetida para o espaço. O que urge, o que não pode mais ser adiado é que
o Executivo deixe de lado essa conduta vergonhosa,
passando a tratar os aposentados com a dignidade
que eles merecem.
Quem não respeita o passado, não faz jus ao
presente, nem será bem acolhido pelo futuro. Não
será nada.
Muito obrigado.
. O SR. C~ICO.SARDELLI (Bloco/.PFL - SP. Pronuncla o seguinte dlscurs~.) - Sr. ~resldente, ~ras. ~
Srs. D_eputados, ocupo h~Je esta tnb~na para discutir
questao_aparentemente Simples, porem de grande repercussao.
. Foi amplamente notic!ado na i':nprensa que
qUinze pess~as morreram.ha poucos dias n,.?s estrad?~ de Amen~ana. e Campinas, Est.~d~ de S?O Paulo,
Vitimas de dOIs aCidentes automoblllstlcos diferentes,
mas que apresentaram as mesmas características.
No primeiro caso, um caminhão perdeu o controle na Rodovia Anhangüera, invadiu a pista contrária e atingiu o automóvel modelo van, que transportava onze professoras para as cidades de Sumaré e
Hortolândia. Todos os envolvidos no acidente morreram no local.
Na semana seguinte, nas proximidades de Santa Bárbara d'Oeste, o automóvel dirigido por conhecido cantor sertanejo desgovernou-se ao passar por
um desnível, invadiu a pista contrária e colidiu com a
moto conduzida por engenheiro químico, acompanhado de sua noiva, ambos com pouco mais de 30
anos. A morte do casal foi imediata.
Esses são, Sr. Presidente, apenas os casos
mais recentes e mais destacados, em virtude do número de pessoas envolvidas e da notoriedade de um
dos motoristas. A verdade é que muitos acidentes
ocorrem nas desprotegidas rodovias do País, nas
quais expõem diariamente a vida milhares de pessoas que por elas trafegam em motos, automóveis, ônibus e caminhões.
Tais fatos, a nosso ver, são injustificáveis, uma
vez que, excluindo-se, é claro, o risco debitável à conta de motoristas imprudentes, as estradas brasileiras
são notoriamente inseguras, favorecendo todo tipo de
desastre automobilístico.
A propósito desses últimos, muito se tem falado a
respeito da ausência de proteção central e lateral entre
as pistas, que seria a causa determinante dos mesmos.
Trata-se de apenas um dos problemas a serem considerados entre tantos Que se podem mencionar.
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A situação de quase toda a malha viária brasileira não é satisfatória ao uso. Condições absolutamente precárias constituem a causa primária de vários tipos de acidentes. Segundo dados da conceituada
Confederação Nacional dos Transportes, 88% das
estradas brasileiras são classificadas entre ruins e
péssim.as, e o número de vítimas não nos passa desperce~ldo.
E preciso que o Estado volte sua atenção para o
sistema rodoviário nacional e responsabilize, direta
ou indiretamente, os que têm o dever de oferecer estradas em condições dignas de uso. É preciso que se
retome, urgentemente, o fluxo de investimentos para
a infra-estrutura viária, seja por parte do Estado, seja
por parte da iniciativa privada, a fim deque sejam promovidos os trabalhos necessários de pavimentação,
conservação e sinalização, sobretudo de instalação
de cercas de proteção tipo guard-rail nas rodovias de
mão dupla. Essas cercas evitariam que automóveis
descontrolados invadissem outras vias diminuindo as
chances de colisão com outros veícul~s e impedindo
possíveis atropelamentos.
Nos mesmos moldes do projeto de lei que responsabiliza a administração pública ou a concessionária de rodovias por morte ou lesão causadas por
acidentes ocorridos em virtude da má conservação
das estradas, devem os mesmos ser responsabilizados pela não-implantação de tais medidas preventivas de segurança.
O Estado liberou, desde 1995, apenas 35,4% do
total de 276 milhões de reais para a manutenção das
estradas do País. Não é de estranhar o resultado de
anos de descaso em relação ao sistema rodoviário.
Devemos insistir, pois, na retomada dos investimentos na área de transportes, especialmente no que
toca à recuperação e atualização do sistema viário,
para que tragédias como as que abalaram São Paulo
e abalam diariamente o País não voltem a se repetir,
pelo menos, com a freqüência absurda dos últimos
anos.
Que as autoridades competentes sejam sensíveis a este apelo, esperando que para tanto colaborem os Parlamentares desta Casa verdadeiramente
comprometidos com as questões de importância nacional.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Estado do Espírito Santo há muito
vem enfrentando sucessivas estiagens, com prejuízos irreparáveis para as atividades agrícolas e de ordem econômica.

44448 QUillllJ-leira 20

DIÁRiO /)/\ CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em 1998, a região norte do Espírito Santo foi incluída na área de abrangência da extinta SUDENE,
passando a ter acesso aos diversos programas do
Governo Federal e aos mesmos incentivos destinados aos Municípios do Nordeste assolados pela seca.
Agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em substituição àS antigas frentes emergenciais, foi
criado o Programa Bolsa-Renda, publicado no Diário
Oficial da União de 24 de agosto de 2001. Pudemos
verificar, então, que o Espírito Santo não foi incluído
no programa, fato extremamente preocupante devido
à crise e ao momento emergencial do mercado de trabalho na área de agricultura. O Estado já começa a viver novo ciclo de êxodo rural, com migração para as
periferias das cidades, causando verdadeiro caos nos
Municípios.
Diante disso, Sr. Presidente, encaminhei ao Ministro da Integração Nacional documento subscrito pela
bancada do Estado, solicitando a inclusão dos Municípios da região norte do Espírito Santo, na área de abrangência da Agência de Desenvolvimento do Nordeste ADENE, no Programa Bolsa-Renda, a fim de minimizar
os problemas sociais de inúmeras famílias.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna divulgar o projeto do
Comando do 5° Distrito Naval da Marinha do Brasil,
desenvolvido em Rio Grande, Estado do Rio Grande
do Sul, exemplo de cidadania para o País.
Trata-se da atuação da equipe multidisciplinar
de saúde mental na área do Comando do 5° Distrito
Naval, cujo propósito é promover a recuperação e a
reintegração do paciente à comunidade, visando evitar as internações hospitalares, bem como a agudização da patologia, além de possibilitar o envolvimento
dos familiares no tratamento.
São seus objetivos:
- incentivar a promoção da saúde mental mediante atividades relacionadas com a prevenção da doença (palestras, boletins informativos, grupos de apoio, visitas domiciliares, oficinas);
- promover apoio e orientação à família dos assistidos (visitas domiciliares, grupos de apoio);
- oportunizar e incentivar condições de auto-ajuda;
- estabelecer programa de atuação em conjunto que possibilite o menor tempo de permanência do
paciente na instituição psiquiátrica.
O projeto será desenvolvido nas dependências
destinadas ao trabalho em equipe (sala de reuniões
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do ambulatório naval do Rio grande) e ao trabalho individuai junto ao paciente (SAIPM/ANRG), conforme
agendamento estabelecido pelos profissionais integrantes da equipe.
A população assistida será de militares da Marinha, ativos e inativos, de dependentes e pensionistas
que necessitem de assistência em saúde mental. Em
relação aos recursos humanos, a equipe multidisciplinar será composta pelo chefe do ambulatório naval,
por coordenador escolhido pela equipe e demais profissionais, conforme a disponibilidade de pessoal (lotação SAIPM e ANRG) existente no Comando do 5°
Distrito Naval
É atribuição do enfermeiro viabilizar a promoção
da saúde do indivíduo/família de modo sistemático e
contínuo, mediante a iden@cação de diagnóstico e tratamento precoces, possibilitados na consulta de enfermagem; participar das visitas domiciliares, conforme
disponibilidade e indicação pela equipe multidisciplinar;
controlar a terapia medicamentosa realizada no domicílio do paciente ou no ambulatório; promover atividades
preventivas da doença mental (palestras, oficinas, grupos de apoio, seminários); acompanhar a internação
dos pacientes em instituição psiquiátrica local ou na
UISME-RJ, sempre que necessário;
É atribuição do médico atuar junto aos pacientes,
abrangendo a manutenção adequada da terapêutica
medicamentosa e quadro clínico estabilizados da patologia diagnosticada; promover intervenção junto à família do paciente quando necessário; participar das visitas
domiciliares, quando indicadas pela equipe, principalmente para os pacientes que usarem medicação específica (depósito) em domicílio; acompanhar a internação
dos pacientes na instituição psiquiátrica local ou na
UISME-RJ, sempre que necessário; e participar de atividades preventivas da doença mental (palestras, oficinas, congressos, seminários).
É atribuição do assistente social atuar junto ao
grupo de pacientes no sentido de identificar e avaliar
como se apresenta a situação sociofamiliar do mesmo; intervir junto à família do paciente quando necessário; participar das visitas domiciliares quando necessário; participar das demais atividades da equipe,
tanto terapêuticas (oficinas coral, horta, grupos)
quanto de prevenção (palestras e seminários).
É atribuição do psicólogo atuar no sentido de
fornecer apoio aos pacientes, objetivando adequá-los
ao seu contexto social de trabalho, família e lazer; atuar junto aos pacientes, de modo a manter a patologia
estabilizada; intervir junto à família quando necessário e indicado pela equipe; participar das demais atividades da equipe, terapêuticas e preventivas.
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As atividades propostas envolvem a unificação
do novo modelo de assistência ao doente mental e a
seus familiares pelas demais organizações militares
da Marinha do Brasil, por meio da divulgação da experiência realizada pelo Comando do 5° Distrito Navai; consulta naval; terapia ocupacional, com atividades recreativas: trabalhos manuais, natação, coral,
horta, pequenos passeios pela cidade; reuniões com
familiares; visitas domiciliares; grupo de apoio para
dependentes químicos e portadores de depressão;
atividades preventivas em relação à doença mental,
desenvolvidas individualmente, mediante consulta,
ou pela conscientização de pequenos grupos por
meio de palestras, seminários e grupos de apoio.
Quanto à execução do projeto, pretende-se realizar reuniões semanais para avaliação, discussão e
aprimoramento da assistência proposta pela equipe
multidisciplinar. Além disso, todas as internações,
sempre que possível, deverão ser discutidas e avaliadas pela equipe, para que seja estabelecido o plano de
ação individual e familiar, considerando a colaboração
de cada profissional diante do diagnóstico identificado.
A população assistida (pacientelfamília), será cadastrada, permitindo o controle da evolução dos diagnósticos estabelecidos, a definição quantitativa dos mesmos e a centralização dos registros pela equipe. As visitas domiciliares serão agendadas e registradas, conforme resolução da equipe, por prioridade, e realizadas por, no mínimo, dois integrantes da mesma. A medicação de depósito será feita essencialmente pelos
profissionais habilitados da equipe, devendo ser registrada na ficha específica. A terapia ocupacional será
realizada na sala de reuniões do ambulatório naval, semanalmente, com a participação do maior número
possível de integrantes da equipe.

É necessário o mundo refletir muito sobre o que
está ocorrendo. A reação do Governo americano a
esses atentados sugere uma tragédia ainda maior do
que aquela que acometeu as cidades de Nova Iorque
e Washington. A verdade, porém, é que o Governo e o
povo americanos são incapazes de refletir sobre a razão desse fato ter acontecido, qual o caldo de cultura
formador do terrorismo. A razão é simples: a opinião
pública internacional está cansada de opressão, da
poUtica de globalização americana e de outras atitudes tomadas por pelos Estados Unidos, como a recusa em assinar o Tratado de Kyoto, a retirada da Conferência Mundial da ONU contra o racismo, o apoio ostensivo a um Estado que age de forma terrorista, com~nd~do por um ,genocida chamado Ariel Sharon, o
pn~elro responsa~el pelos ma~sacres de Sabra e
Xatlla, o desrespeito as resoluçoes do Conselho de
Segur?nça da ONU.
E óbvio, Sr. Presidente, que não podemos aceitar o te~r~rismo que mata inoce~tes, mas também é
necessano recordar algumas COisaS.
O dia 11 de setembro é uma data representativa
para o povo chileno. Nesse dia do ano de 1973 foi derrubado o Presidente Salvador Allende, o palácio do
Governo foi bombardeado e 4 mil pessoas morreram
num.só dia massacradas pelo ditador genocida Alberto Plnoche~, que teve o apoio ostensivo do Governo
norte-amencano.
Em 1945, o mundo conheceu o primeiro experimento nuclear que matou 180 mil pessoas em 24 horas em Hiroshima e Nagasaki. Até hoje, Sr. Presidente, isso não foi considerado crime contra a humanidade, porque os Estados Unidos, com sua imensa hegemonia econômica, política e militar, o impediu. As redes de televisão controladas pela mídia americana,

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
encaminhar à Mesa três requerimentos de informação destinados ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Saúde.
Muito obrigad
o.
. _
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revlsao do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado::>, há
exatamente uma semana o mundo assistia estarrecido aos atentados perpetrados contra as torres gêmeas do WTe, em Nov~_lorque, e o. prédio do Fgntágono, enquanto um aVia0 era ab.atldo antes qUg fCdse
usado para outro ataque terrorista.
Queremos, como Parlamentar brasileiro, manifestar nossa solidariedade ao povo americano, vítima
desse atentado, e condenar o ato.

como é? caso d~ C~~, nã~ p~ra~ de sataniz~r alguns palses para Justificar a Industna armamentista.
O qu.e aconteceu no Iraqu~ e na Iugoslávia? O
bombardeio sobre mulheres e crianças.
E ontem, Sr. Presidente, um professor universitário entrevistado na TV Globo dizia o seguinte: Isso
que aconteceu é um massacre e tem que ser repudiado por todo o mundo. Estamos aqu i para nos solidarizar com a nação americana. Mas esse professor ainda dizia: Mas isso acontece também no Iraque.
Quando a ex-Secretária de Estado americana
Madeleine Allbright foi questionada sobre as 600 mil
crianças que morriam por ano de inanição e doenças
por causa do bloqueio americano ao Iraque, respondeu o seguinte: Este é o preço a pagar.
É verdade que isso tudo desperta um caldo de
cultura. Mas não podemos aceitar que, frente a essa

44450 QUilltil-feira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

tragédia, se produzam outras tragédias e catástrofes
ainda maiores, como aconteceria com o bombardeio
ao Afeganistão, país quase destruído pelos constantes ataques que sofreu. Basta vermos as fotos publicadas no jornal Folha de S.Paulo dos escombros de
Kabul para constatarmos que o Afeganistão não precisa ser mais bombardeado. Ele já é puro escombro.
O medo de um ataque, quiçá nuclear, já provocou o
êxodo de 3 milhões de afegãos.
Sr. Presidente, o combate ao terrorismo tem de
ser multilateral, envolver todos os países que exigem
mais democracia, igualdade social, convivência humana e o fim das injustiças sociais.
Não acabaremos com o terrorismo sem dar fim às
suas causas, inclusive com as atitudes desesperadas
tomadas pelos dezenove suicidas que cometeram esses atentados resultando em milhares de mortes.
O Governo brasileiro tem uma obrigação a cumprir. Não podemos aceitar que o Ministro das Relações Ex1eriores declare apoiar resoluções que a
OTAN venha a tomar.
Precisamos reunir a ONU. Não queremos nos
submeter ao G-S. Queremos que todos os países do
mundo discutam uma política que conduza à paz
mundial, à igualdade e solidariedade.
O povo americano precisa refletir sobre o papel
que está cumprindo seu país, seus governantes e a
hegemonia do capital financeiro e da indústria armamentista na política que faz vítimas também nos Estados Unidos.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em diferentes momentos tenho ocupado a
tribuna desta egrégia Casa de leis para cobrar empenho do Governo Federal na adoção de reformas específicas da rodovia BR-1 01, no trecho compreendido
entre o Município fluminense de Rio Bonito até o
Estado do Espírito Santo.
Várias foram as intervenções por mim efetuadas, neste honrado plenário, em relação a esta questão, por considerar o trecho supracitado desta rodovia
federal um importante elo da cadeia produtiva e econômica de todo o Estado do Rio de Janeiro, e mesmo
do País, referindo-me a uma via como a BR-1 01, um
movimentado eixo de ligação entre as regiões Norte,
Nordeste, e Sudeste do Brasil.
Minha preocupação acentua-se agora por cortar a BR-101 Municípios de minha base regional, no
norte, noroeste e centro-norte do Estado do Rio de
Janeiro, cujas rotinas serão duramente afetadas pelo
processo em andamento de concessão à iniciativa
privada, por prazo de 25 anos, da manutenção da ro-
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dovia e de sua exploração, com implementação de diferentes praças de pedágio.
Em face dos recentes apontamentos e questionamentos feitos por entidades civis organizadas, situadas nos Municípios cortados pela BR-1 01 neste trecho fluminense, tenho sido constantemente procurado no sentido de hipotecar meu apoio como Parlamentar na discussão e interferência do projeto em trâmite, no sentido de que correções e adequações sejam indicadas ao Governo Federal.
Portanto, tenho participado de encontros promovidos por entidades como a Associação Comercial
e Industrial de Campos (ACIC) , presidida pelo Sr.
Adão Ferreira, que veementemente tem demonstrado
sua posição de defesa dos interesses regionais, colocando-se a favor do processo de privatização da
BR-1 01 , sem que em momento algum fosse permitida
a imposição de danos às populações dos Municípios
fluminenses.
Minha disposição na sustentação deste debate
é a mesma da exposta por entidades como a ACIC,
com fundamentação técnica e rigor na avaliação do
edital de licitação da BR-1 01. Como Parlamentar com
fortes vínculos regionais, não posso admitir que se viabilize um processo de privatização de uma rodovia
com as características da BR-101 sem que um amplo
processo de debate comunitário se estabeleça, para
a definição da melhor forma de se conduzir a modelagem da licitação.
Esta preocupação foi recentemente manifestada por Prefeitos dos Municípios do norte fluminense,
que se reuniram para traçar uma estratégia comum
de mobilização para assegurar que a privatização da
BR-101 garanta os direitos mínimos às suas populações, observando principalmente critérios que coíbam abusos que possam ser praticados pela concessionária vencedora do processo.
Sr. Presidente, reiteramos que para o alcance
de melhores resultados, é necessário que os Prefeitos e as entidades civis participantes apresentem
uma pauta de sugestões e detalhada análise técnica
de suas reivindicações, para que possamos apresentar aos canais competentes do Governo Federal.
Sabemos que vários são os interesses postos
em jogo, mas não podemos nos furtar de contribuir no
sentido de adequar da forma mais justa para os Municípios fluminenses este projeto de privatização da
BR-1 01, cujo primeiro edital de licitação teve de ser
reformado, seguindo orientações específicas do Tribunal de Contas da União.
Ao concluir este pronunciamento, gostaria de
enfatizar que minha participação neste processo visa
t
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a contribuir com o encaminhamento das reivindicações regionais, atuando em conjunto, de forma suprapartidária, com meus colegas da bancada fluminense
e, lado a lado, com os Prefeitos do norte, noroeste e
centro-norte do Estado do Rio de Janeiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, satisfação é o sentimento que me
traz hoje à tribuna desta Casa. Satisfação que não é
só minha, mas de toda a população do meu Estado, o
Ceará, e com certeza de todos os nordestinos. Refiro-me à inauguração da unidade do Hospital Sarah
Kubitschek em Fortaleza.
A inauguração do Hospital Sarah Kubitschek de
Fortaleza ocorrerá no dia 20 deste mês, com a presença do Governador do Estado, Tasso Jereissati, do
Ministro da Saúde, José Serra, e do cirurgião-chefe
da Rede Sarah, Dr. Aloysio Campos da Paz, dentre
outras autoridades.
Transcorridos mais de sete anos desde o início de
sua construção, o hospital conta com 166 le~os e 33
consultórios médicos, além de setores de diagnóstico
por imagem e laboratórios de patologias clínica e cirúrgica, providos com equipamentos de última geração a
serviço da atividade de reabilitação de pessoas com enfermidades ligadas às lesões medular e cerebral.
Devemos, no entanto, assinalar que todos os recursos disponibilizados, sejam as modernas dependências do hospital ou seus equipamentos, serão
operados por 300 profissionais: ortopedistas, neurocirurgiões, fisioterapeutas, nutricionistas, professores
de educação física, cirurgiões em geral e funcionários, que, tradicionalmente, primam pela excelência
dos serviços da Rede Sarah Kubitschek e nos dão a
garantia dos bons serviços prestados.
Como ocorre em suas quatro unidades instaladas em outras localidades do País, o Sarah Kubitschek será não só um hospital, mas um centro de reabilitação, com seus serviços médicos voltados principalmente para a reabilitação dos movimentos, segundo estágio do atendimento dos politraumatizados.
Outro dado que merece registro é o total de procedimentos médicos previstos para o primeiro ano de
funcionamento do Hospital Sarah, que deverá atingir
cerca de 1 milhão, visando a reabilitação de aproximadamente 100 mil pacientes, vítimas, na maioria
das vezes, de acidentes de trânsito, mergulhos em
piscinas, lagos ou praias, ou víti mas de arma de fogo.
Julgo totalmente desnecessários quaisquer comentários sobre a qualidade e eficácia dos serviços da
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Rede Sarah Kub~schek, que formou sua reputação ao
longo dos anos, a partir de uma administração profissional e responsável e da dedicação de seus funcionários, que possuem uma formação diferenciada na área
de saúde, emprestando seus conhecimentos científicos à nobre causa de salvar vidas humanas.
Por fim, lembro as atividades filantrópicas desenvolvidas por aquela organização, destacando que
o grande diferencial da Rede Sarah é a concretização
dos sonhos, da esperança dos infortunados de lograrem o retorno à uma vida produtiva, normal e totalmente reintegrados à sociedade.
Parabenizo a Rede Sarah Kubitschek, na pessoa de seu dirigente, Dr. Aloysio Campos da Paz, e os
seus competentes e dedicados funcionários, cônscios da nobre missão que lhes cabe. Congratulo-me
com toda a sociedade cearense pela realização do
sonho de poder contar com uma instituição do porte e
do valor social da que ora se instala em Fortaleza.
Sr. Presidente, solicito a V. Exa que seja dada
ampla divulgação a meu pronunciamento nos órgãos
de comunicação da Casa e no programa A Voz do

Brasil.
Eram essas as minhas palavras.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao voltar a esta tribuna, é com grande
tristeza que quero deixar registrado nos Anais desta
Casa que rejeitamos e abominamos todas as faces
do terrorismo, em todas as partes do mundo.
Estarrecidos com os últimos acontecimentos,
adicionamos novas palavras ao nosso dicionário:
Osama Bin Laden - Afeganistão - Ilha de Manhattan
- milícia Talibã - World Trade Center.
Diante da perplexidade de todos, não podemos
ficar indiferentes e deixar de firmar nossa posição em
face da escalada de violência no mundo. Violência
que, hoje, barbariza, choca, aterroriza, repugna, mas
que tem origem histórica nas relações sociais e econômicas da humanidade, na relação capital & trabalho; riqueza versus pobreza; colonizadores e colonizados; cultura e ignorância; opulência e miséria.
O continente asiático, berço da raça humana,
encruzilhada das milenares caravanas da primitiva civilização humana, tem sido usado sempre, em toda a
história humana, como cenário para apresentação
dos mais estúpidos e indignos atos de barbáries e
atrocidades.
O Oriente Médio sempre foi o palco das mais bizarras apresentações da comédia humana: ódios,
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preconceitos e discriminações sem precedente na
história da humanidade.
O que dizer da dor que sente a Europa, principal
protagonista de duas grandes guerras mundiais, que
vitimou milhares de seres humanos inocentes, desprotegidos e condenados à câmaras de gás, fuzilamentos, enforcamentos, fogueiras e apedrejamentos.
A história da raça humana parece-nos uma comédia de erros sucessivos, que geram e alimentam
outros erros.
Hoje, uma semana depois da maior tragédia
desse início de milênio, de uma forma ou de outra, o
mundo, todos nós estamos feridos.
A América está ferida de morte em conseqüência da ação de enlouquecidos fanáticos, de causas
que escapam a nossa compreensão.
A África está ferida de morte diante da miséria e
morte de milhares de criaturas '1eitas a imagem e semelhança de Deus", que matamos impiedosamente,
através da fome e doenças endêmicas, sem falar em
séculos de escravidão aviltante.
A América Latina está ferida de morte em conseqüência de ações seculares de dominação, colonização predatória, discriminação econômica, condenação sem crime, cerceamento de oportunidades de
trabalho e salário dignos.
O Brasil está ferido de morte. Estudo recente feito pela Fundação Getúlio Vargas revela que mais de
29% da população, que corresponde a 50 milhões de
brasileiros, vive na total miséria. No meu Paraná, o sétimo colocado entre os Estados com menos indigentes, quase dois milhões de paranaenses vivem nessa
situação. Não seria também um ato de terrorismo?
Não seria um atentado contra a vida humana?
A Bíblia diz: "Um abismo leva a outro abismo".
Dominação, exploração e violência geram ódio, desejo de vingança e retaliações.
A história da raça humana, desde Abel e Caim,
tem sido uma sucessão de tentativas mal sucedidas
de dominar e subjugar o semelhante. O resultado é
que são incontáveis os conflitos, as guerras, as revoluções sangrentas, os golpes e os atos de terrorismo
praticados ao longo da história humana.
Precisamos repensar nosso modelo de civilização, pois o que se apresenta hoje leva-nos a duvidar
que esteja correto. A despeito de todo o progresso científico-tecnológico, estamos diante de conflitos infindáveis e que se alimentam de preconceitos, mitos e
crenças que fazem o Deus verdadeiro; o Deus de
amor; Deus que ao invés de acabar definitivamente
com a raça humana, morta em seus delitos e peca-
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dos, deu o seu único filho, Jesus, como prova de
amor, para que lodo aquele que nele cresse não perecesse, mas tivesse a vida eterna, faz com que esse
Deus fique totalmente indignado.
O mito da superioridade, ao longo da história da
civilização humana, gerou corrida armamentista, intransigência, tratados que são desrespeitados, guerras, sistemas de ataques, sistemas de defesa, grades, bombas atômicas.
A vocação humana precisa ser o da cooperação, tolerância e justiça.
Imaginemos como o mundo seria diferente se o
que já se gastou em construção de armas nucleares
tivesse sido aplicado em programas sociais, com o
fim de eliminar a pobreza, através de planos, programas de educação e saúde.
Terrorismo é apelação irracional de quem não
tem nada a perder!
O Homem precisa meditar e agir no sentido de
aprender com os erros do passado.
Ao longo da história, mesmo analisando superficialmente, constatamos o denominado efeito dominó.
Bin Laden é um monstro gerado no útero do conflito
americano-soviético e, o atual conflito, com certeza,
vai gerar outros monstros ou monstruosidades.
Até quando a raça humana vai alimentar o mito
da superioridade e da dominação, sem respeitar os
princípios da justiça?
As manchetes dos jornais diários informam que
Cuba, Irã, Iraque, Líbia, Coréia do Norte, Síria e Sudão alimentam o terrorismo internacional. Mas, conhecedores da história, podemos acrescentar a esta
lista o FMI, o capitalismo, o comunismo, a direita, a
esquerda, os cristãos pagãos, os gentios, os samaritanos, os romanos, a plebe, e a lista vai longe.
O terrorismo é fruto da ignorância humana, conseqüência direta de mitos e preconceitos que geraram sucessivas tentativas de dominar o mundo ao
longo da história da raça humana: sírios, persas, gregos, romanos, comunismo, capitalismo, socialismo e
outros messias de plantão.
Praticamos terrorismo contra minorias que deveriam ser trabalhadas e inseridas no contexto das
nações, ao explorar a mão-de-obra miserável; ao negar saúde, educação, alimentação e moradia, através
de um plano de cooperação mútua.
Ao imaginarmos escudos de mísseis, armas biológicas, recessão econômica, contrabando de drogas, especulação financeira em detrimento ao trabalho, reserva de mercado, barreiras protecionistas, espaços aéreos, estamos vislumbrando as muitas faces

Sctcmbro de 200l

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

do terrorismo que o humano tem praticado ao longo
da história.
Os culpados somos nós, cada um de nós individualmente, que não refletimos sobre nossas responsabilidades, deveres e racionalizamos direitos.
Guerra Santa em nome de Deus Alá Buda
Maomé ou Jesus, terrorismo no mais' abo~ináve'l
grau, pois todos os conceitos emanados de seus ensinamentos foram no sentido de justiça, paz, harmonia e amor.

é

Terrorismo, em última análise, sem sofismas, é
todo ato de agressão ou violentação ao direito do semelhante. Terrorismo é ato conseqüente do pressuposto que sou melhor ou tenho mais direito do que
meu semelhante.
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Diante disso, trago algumas observações baseadas em informações da Embaixada de Israel em
Brasília, que acredito serem úteis no sentido de nos
esclarecer os fatos que constituem o pano de fundo
dessa crise que assistimos hoje.
Para quem observa de longe, o conflito entre israelenses e palestinos pode parecer muitas vezes
uma briga sem sentido, em que não se compreende o
porquê de seu início e muito menos por que não tem
fim.
Para tentar esclarecer essa situação é preciso
recuar um pouco no tempo.
Pode ser 1947, quando a ONU decidiu dividir a
Palestina, que na época se encontrava ocupada por
ingleses, em dois Estados - um judeu e um árabe.

Toda a forma de dominação e exploração, seja
militar, econômica, social, cultural, política ou religiosa, é, sem sombra de dúvida, um ato terrorista, ou
seja, um ato de atemorizar, intimidar, subjugar, destruir meu adversário. Terrorismo é todo ato ou tentativa de dominação do meu semelhante, mediante a força, qualquer que seja a modalidade empregada.

Ou talvez 1948, quando David Ben Gurion proclamou a criação do Estado de Israel e no mesmo dia
cinco exércitos dos países árabes invadiram o território destinado ao Estado judaico, visando o seu extermínio.

O mundo civilizado anseia que, neste momento,
sejamos capazes de dar mais um passo ou avançar
mais um elo na cadeia da evolução humana.

Mas podemos também começar por uma data
mais recente - 1993 - ano em que após um período
de revolução popular dos palestinos na Faixa de
Gaza e Cisjordânia, conhecida como Intifada, o Primeiro Ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o chanceler
Shimon Peres se encontraram com o líder da OLp,
Yasser Arafat, quando concordaram mutuamente no
reconhecimento de ambos os lados e determinaram
que qualquer tipo de desentendimento deveria ser resolvido através do diálogo.

Que possamos agir no sentido de preservar o
pouco que conseguimos avançar na área do entendimento e do diálogo humano, que promove a ace~ação e
o entendimento de nossas diferenças e Iim~ações.
"Poeira Cósmica" - praticamos terrorismo ao invadir e violentar o que é domínio exclusivo da divindade: a vida.
Era o que eu tinha a dizer!
Muito obrigado.

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna hoje trazer algumas
considerações que acredito pertinentes em relação
aos conflitos no Oriente Médio e acabaram suscitando, na semana passada, graves atentados contra alvos norte-americanos, chocando todo o mundo.
Apesar do clima emocional que cerca o tema e
ainda vivendo o rescaldo do choque produzido pela
perda de milhares de vidas inocentes, é preciso que
os homens de bem façam uma reflexão no sentido de
tentar diagnosticar os motivos pelos quais a situó;;e.o
chegou a esse ponto e, a partir disso, tentem encontrar um caminho que possa restabelecer as negociações visando o estabelecimento de condiçõE~s mínimas de convivência entre Ocidente e Oriente.

Ou também 1967, quando Egito, Síria e Jordânia iniciaram a Guerra dos Seis dias.

Naquele momento, o Oriente Médio chegou a viver uma espécie de euforia na expectativa de uma
possível solução do conflito.
Mas para chegar lá era preciso concessões de
ambos os lados.
Após o assassinato de Yitzhak Rabin, em 1995,
a implementação desse plano ficou ainda mais difícil.
As negociações foram se deteriorando logo nos
primeiros dias do novo Governo de Netaniahu, aumentando a distância entre os líderes dos dois lados.
Em julho de 2000, o Primeiro Ministro Ehud Barak fez nova tentativa de acordo. Israel ofereceu a
concessão de quase toda a Faixa de Gaza e Cisjordânia, com a condição de que pudesse manter alguns
assentamentos na Cisjordânia.
O lado palestino, Yasser Arafat, recusou a proposta, alegando querer toda a Cisjordânia e a Faixa
de Gaza, além de garantir o acesso dos refugiados
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palestinos a Israel, que há 50 anos vivem em campos
de refugiados nos Estados árabes.
Arafat tampouco aceitou o domínio de Israel sobre Jerusalém, onde foi construído e destruído o primeiro e o segundo templo, anos antes da fundação do
Islã.
Essa reunião de cúpula terminou sem um acordo, o que fez com que as hostilidades e as iniciativas
de grupos radicais voltassem a florescer.
A visita do chefe da oposição israelense, Ariel
Sharon, ao Monte do Templo, onde está localizada a
Esplanada das Mesquitas, foi interpretada como uma
provocação pela autoridade palestina.
Os israelenses não aceitaram que seu governo
continuasse a oferecer concessões, sem que fossem
cessados os atos de violência.
Desde então, a situação não apresentou melhoras. Nos territórios da Autoridade Palestina foram iniciados ataques contra Israel, tiroteios em Jerusalém,
emboscadas a carros civis, bombas de morteiro em
centros israelenses fora da Cisjordânia e Faixa de
Gaza, e o mais terrível, ataques suicidas onde homens explodem seus corpos em um esforço para matar o máximo de israelenses.
Israel, por sua vez, reage com o bombardeio de
sedes de organizações palestinas supostamente envolvidas na violência.
Acreditamos que esse conflito só tem solução
política através do diálogo.
Desde que os dois lados estejam dispostos a fazer concessões em prol de um acordo de paz.
A Autoridade Palestina precisa ordenar a seus
seguidores de maneira clara e aberta que a violência
acabe, e Israel, por seu lado, agiria com o cessar fogo.
No momento em que estiver claro que a violência terminou, os dois lados devem dar continuidade a
suas negociações, visando a progredir na recriação
de uma confiança mútua.
A violência não substitui o diálogo.
O único caminho para a paz é a aceitação dos
acordos já firmados e a formalização dos atos necessários para cessar os conflitos, voltando à mesa de
negociações.
Somente assim poderemos ter certeza de que
as imagens terríveis que assistimos estupefatos na
semana passada possam se tornar apenas acontecimentos de um passado distante que não mais se repetirá.
Muito obrigado.
O SR. ELIAS MURAD (PSDS - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, uma das maiores ameaças que pesam sobre a humanidade nos dias atuais é representada pelas drogas, tanto as lícitas ou legais quanto as ilícitas
ou ilegais. Os seguintes princípios, derivados de nossa experiência de mais de trinta e quatro anos trabalhando na área da prevenção, poderão ajudar as famílias a manter seus filhos principalmente longe do abuso do álcool, do tabaco e outras drogas.
Em primeiro lugar, estabeleça e reforce regras
contra o uso de bebidas alcoólicas e tabaco por menores em sua casa. Mantenha esses produtos - bem
como os medicamentos controlados - fora do acesso
e tampouco mantenha drogas ilegais em sua residência. Evite expor outras pessoas à fumaça do tabaco,
alertando sempre que fumar é prejudicial à saúde.
Não aceite que outras pessoas fumem em sua casa,
a não ser ao ar livre e longe das crianças. Não use álcool se for dirigir, estiver tomando medicamentos ou
não conseguir beber com moderação, ou, no caso
das mulheres, se estiverem grávidas.
Seja claro e firme ao afirmar que espera que os
menores a seu cargo não bebam e nem usem qualquer droga. Faça com que parentes e amigos saibam
dessa sua posição caso seus filhos sejam seus hóspedes.
Seja consciente da ligação entre o uso do álcool
e outras drogas e as DSTs (doenças sexualmente
transmissíveis), inclusive contaminação pelo HIV, o
vírus da AIDS. O uso de drogas pode levar ao sexo
desprotegido e sem planejamento. Lembre a seus filhos que a maioria dessas drogas interfere no sistema
imunitário, baixando a resistência do organismo e facilitando as infecções.
Se alguém de sua família apresenta sinais do
uso de drogas, estabeleça com essa pessoa canais
de diálogo, apoiando-a e dando-lhe ajuda, inclusive
de profissionais especializados. Procure estudar sobre o alcoolismo, o tabagismo e a dependência às outras drogas e quais os recursos que existem nessa
área para tratamento e recuperação.
Ajude seus filhos a entender as conseqüências
do abuso de drogas sob o ponto de vista da saúde, da
segurança e da legalidade e que o tabaco e o álcool
são também drogas, cujo abuso pode levar a riscos à
saúde, semelhantes às ilegais.
Nos questionamentos sobre o uso social das
bebidas alcóolicas, saliente o baixo risco de dependência que produzem - em torno de 10%, na população como um todo - e a importância de usá-Ias moderadamente. Seja um anfitrião responsável, sempre
lembrando os riscos de se dirigir alcoolizado.
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Saliente para suas crianças a importância do
estilo de vida saudável e de evitar as agressões à saúde representadas pelo abuso de drogas. Encoraje a
prática de esportes e várias atividades físicas salutares. Sirva a seus filhos alimentação nutritiva e balanceada a intervalos regulares. Participe das atividades
de seus filhos e encoraje-os a iniciativas criativas.
Colabore para que seus filhos tenham acesso a
festas e atividades onde não sejam fornecidas bebidas alcoólicas e promova você mesmo tais iniciativas.
Discuta com eles a propaganda de bebidas alcoólicas e do tabaco, salientando os interesses financeiros que existem por trás delas, que jamais salientam os malefícios que podem provocar.
Apóie as iniciativas publicas de restrições ao
uso e à propaganda desses produtos, como a proibição de sua venda aos menores, a obrigatoriedade de
se colocar nos locais dessas vendas cartazes com
advertências sobre essas proibições e sobretudo proteste contra o patrocínio de festivais, concertos e outros eventos pelos seus fabricantes.
Seja um modelo positivo para seus filhos. Se
possível, não beba e não fume diante deles. O ideal,
aliás, é não fumar e beber com bastante moderação.
"Last, but not the least" (O último, mas não o
menos importante). Forneça muito amor, suporte e
encorajamento a seus filhos e ensine-os a fazer as
coisas bem-feitas e sempre dizer não às drogas.
O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna, com muita tristeza, prestar
homenagem a um companheiro assassinado no dia
10 de setembro. Falo de Antonio da Costa Santos, conhecido por Toninho, cidadão, arquiteto, professor
universitário, que se preparou durante vinte anos para
a missão, horizonte de sua militância política, de ser
Prefeito de Campinas.
Toninho era militante do Partido dos Trabalhadores naquele Município desde a primeira hora. Foi um
dos fundadores do partido junto com muitos outros
companheiros. Disputou em Campinas o projeto de
cidade que ele sonhou para aquele povo. Tive oportunidade, na luta pela construção do partido, de concorrer muitas vezes com o companheiro Toninho, sempre
de forma politizada e fraterna. Competimos para escolher o candidato a Prefeito dentre quatro
pré-eandidatos. Ele saiu vitorioso. Assumimos juntos
a tarefa de ganhar as eleições, de discutir o programa
de Governo e de conduzir os destinos de Campinas.
De forma brilhante, o arquiteto Antonio da Costa
Santos trabalhou e se dedicou dia e noite a mudar a
forma como a cidade era administrada, além da rela-
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ção entre cidadãos e Prefeitura. Segundo sua visão, a
cidade deveria ser administrada para todos, mas governada para a maioria excluída. Nesse enfrentamento, depois de pouco mais de oito meses de Governo,
em função dos interesses que sua administração atingiu, reviu contratos, reduziu preços, enfrentou diplomas falsos, política de habitação e diversos interesses, até que na noite do dia 10, às 23 horas, teve sua
vida ceifada por um assassino. Provavelmente, tratou-se de crime encomendado por um dos interesses
atingidos. Infelizmente, até hoje as Polícias de Campinas e do Estado de São Paulo não têm pista ou resposta sobre o crime e se recusam a aceitar a possibilidade de crime político.
Diante da importância e da gravidade da situação e da comoção por que passa a população campineira, solicito ao Sr. Ministro da Justiça e às demais
autoridades federais que determinem à Polícia Federal a tomada de iniciativa no sentido de esclarecer
esse triste crime.
Neste meu pronunciamento também me dirijo à
mãe de Toninho, D. Clemência, imigrante portuguesa,
que se fixou em Campinas e ajudou a construí-Ia; a
seu irmão Paulo, que hoje ali milita e vive; à minha
amiga e sua esposa Roseana; e à sua filha Marina,
para lhes dizer que grande número de homens e mulheres habitantes de Campinas tem muita vontade de
realizar o sonho de Toninho: combater os interesses
que interromperam sua vida.
Essas três mulheres da vida de Toninho, sua
mãe, esposa e filha, que fará quinze anos no próximo
mês, podem ter certeza de que todos nós estamos
imbuídos da necessidade de esclarecer esse triste
crime e, junto com elas, levar até às últimas conseqüências o programa de Governo que assumimos e
que com grande orgulho a cidade se lembra e cobrará
de todos nós.
Quero me dirigir principalmente a Marina, sua filha, que na missa de 7° dia disse que todas as noites
chamava pelo pai, quando ele chegava em casa.
Lembre-se de que você não precisará chamá-lo, porque, com certeza, ele estará sempre ao seu lado. E
nós e a população de Campinas estaremos com a família, lutando por justiça e, acima de tudo, por uma
sociedade justa - causa que levou Toninha a ser assassinado, seja por interesses de criminosos comuns,
seja em conseqüência de um modelo de sociedade
excludente e exploradora.
Essa é minha homenagem à família do companheiro Toninha e meu testemunho à cidade de Campinas de que levaremos até as últimas conseqüências
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as propostas que o fizeram vitorioso nas eleições de

2000.
O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recentemente, em um trecho da Baía de Guanabara, ao redor do Museu de Arte Contemporânea,
apareceram várias manchas brancas, espumadas e
de tamanhos diversos. Instada a manifestar-se sobre
o ocorrido, a Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Controle Urbano de Niterói limitou-se a dizer que
não havia sido avisada antes sobre a mancha, mas
que, de qualquer forma, elas não ficam sempre no
mesmo lugar: hoje está aqui, amanhã está em outro
lugar.
A atitude da Secretaria é uma pequena mostra,
Sr. Presidente, do descaso com que a saúde ambientai da Baía de Guanabara vem sendo tratada há muitos e muitos anos.
Em relatório publicado recentemente, o Green
Peace nos dá uma idéia aproximada de como se encontra a atual situação desse conhecido cartão postal
do Rio de Janeiro. Com base em amostras retiradas
de quatorze pontos da baía, ficou demonstrado que
ali se concentra grande quantidade de metais pesados, como cromo, níquel, chumbo e mercúrio, além
de substâncias orgânicas não-biodegradáveis. Esses
compostos, derivados da indústria naval e do refino
de petróleo, podem causar câncer, alteração no sistema reprodutivo das pessoas e dos animais e até mutações.
Entre as substâncias encontradas pelos pesquisadores do Green Peace, as mais perigosas são os
organoclorados, compostos artificiais criados a partir
da junção de moléculas de cloro com o organismo de
animais, e os organoestanhos, derivados da combinação de cloro com estanho, que também não são
naturais.
Entre os organoclorados, destaca-se o agrotóxico DDT, que pode ter contaminado as águas da baía,
por ser utilizado no extermínio de insetos. Acrescente-se a isso o PCB, cujo composto mais conhecido, o
ascarel, que é liberado por motores elétricos, ~stá
proibido no Brasil há mais de 20 anos.
A omissão, Sras. e Srs. Deputados, continua
sendo até hoje a maior inimiga da saúde ambiental da
Baía de Guanabara. E, a cada dia, soma-se à paisagem do principal cartão postal da cidade do Rio de Janeiro mais uma agressão. Levaram longos nove meses - uma gestação, portanto - para que os brasileiros pudessem tomar conhecimento do relatório conclusivo sobre o vazamento de 1 milhão e 300 mil de litros de petróleo, ocorrido em janeiro do ano passado,
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na Baía de Guanabara. Até hoje, os manguezais atingidos pelo desastre não se recuperaram da tragédia
ambiental que ali se abateu.
Os manguezais, Sr. Presidente, são considerados os ecossistemas mais ricos das zonas tropicais.
Mas os que se localizam no Estado do Rio de Janeiro
estão todos correndo perigo. E o pior é que, especificamente no caso da Baía de Guanabara, a natureza
já vem dando sinais de colapso há muito tempo, sem
que medidas efetivas sejam tomadas para recuperar
a exuberância de outrora.
Por conta disso, os pescadores, que todos os
dias se lançam ao mar em busca de uma produção
maior de pescado, mostram-se cada vez mais descrentes das medidas que as autoridades periodicamente anunciam como a solução definitiva para o problema da poluição da baía.
Segundo os representantes da Federação dos
Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, entidade
que congrega e representa cerca de 80 mil pescadores, os principais inimigos da Baía de Guanabara são
os aterros clandestinos, que produzem o chorume,
uma espécie de caldo espesso e escuro, que escorre
do lixo e carrega consigo metais de amônia em alta
concentração para os lençóis freáticos, contaminando a água. Acrescente-se a isso a destruição dos
manguezais e os vazamentos de óleo. O resultado é
que a produção diária da pesca artesanal, que há dez
anos chegava a 50 toneladas, hoje não passa de 20
toneladas por dia.
Lançado em meio a grande estardalhaço pelo
Governo Estadual, o Programa de Despoluição da
Baía de Guanabara, orçado em mais de 2 bilhões de
reais, não só não conseguiu atingir sua meta, como,
na opinião de técnicos do Green Peace, atingiu o alvo
errado. Segundo essa instituição, a estratégia de
combate à poluição da baía não deveria estar centrada predominantemente na questão do saneamento,
mas no problema da poluição industrial. O Green Peace lembra que já está mais do que provado que o esgoto, embora traga uma série de problemas, tem tratamento. Quanto à poluição química, não há como tratá-Ia.
Corno se pode observar, em meio a essa briga
de tubarões, quem sofre é a população, a cidade do
Rio de Janeiro e o País, que precisam com urgência
de governantes interessados em compreender a importância de se investir em medidas de saneamento e
despoluição, como um direito de todos. É necessário
que se entenda, finalmente, que saneamento é, ao
mesmo tempo, saúde e proteção ao meio ambiente. É
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qualidade de vida e principalmente desenvolvimento
econômico e social.
Sr. Presidente, solicito a V. Ex" autorize a divulgação de meu pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa, para que esse alerta possa ecoar pelo
menos nos ouvidos das autoridades competentes.
Muito obrigado.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PPS - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Rede Gazeta, maior empresa de
comunicações do Espírito Santo, prestou um grande
serviço aos capixabas no início deste mês, ao organizar o seminário "FUNDAP, 30 anos" e ao publicar o
suplemento especial "FUNDAp, 30 anos de Desenvolvimento Econômico".
Sr. Presidente, o Fundo de Desenvolvimento
das Atividades Portuárias vem sendo, nas últimas
três décadas, um dos maiores propulsores do comércio exterior do Espírito Santo, sendo essencial gerador de riquezas e também fundamental para a sobrevivência de muitos Municípios do Estado. Ao permitir
a discussão ampla e a abordagem com transparência
desse importante instrumento de incentivo exportador, a Rede Gazeta contribuiu sobremaneira para fortalecer o FUNDAP e torná-lo mais cristalino.
Sabedora da sua função social, a Rede Gazeta
teve o mérito de levar aos capixabas, através do debate de idéias e da publicação de um informativo, a
importância do FUNDAP na Economia do Estado,
fato que talvez a maioria dos capixabas desconheciam. Ao final dos eventos comemorativos aos 30 anos
deste Fundo, ficou a certeza da sua importância crescente para o Espírito Santo, mas que, por outro lado,
precisa modernizar-se para continuar atraindo investimentos para a economia local e, fundamentalmente,
ser transparente para se fortalecer ainda mais. Regras e informações claras sobre suas operações são
vitais para o permanente êxito. Tais medidas são essenciais para o universo democrático e para a expansão e a consolidação do FUNDAP, tendo em vista os
preocupantes ataques de outros Estados que tentam
inviabilizá-Io.
A receita de ICMS gerada pelo FUNDAP é fundamentai na vida dos 78 Municípios capixabas, principalmente para os com baixo volume de arrecadação
própria. Sem os repasses do Fundo, várias Prefeituras teriam dificuldades em manter funcionando serviços essenciais, como saneamento e transporte. Somente nos oitos primeiros meses deste ano, o
FUNDAP possibilitou a destinação de R$ 135 milhões
aos Municípios locais. Hoíe, o sistema responde ;::or
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30% a 40% da receita de impostos dessas administrações.
A importância do FUNDAP para as finanças públicas foi mostrada por Prefeitos, economistas, empresários e entidades durante a realização do seminário, ao mesmo tempo em que se abordou a exigência de se eliminar as falhas que permitem ataques de
adversários, externos e internos.
Ao propor uma discussão ampla e construtiva
sobre o FUNDAP, a Rede Gazeta permitiu, assim, o
debate de ações necessárias ao aprimoramento desse incentivo, dando valiosa contribuição ao Estado.
Quero abrir aspas para o diretor-geral da empresa,
Carlos Lindenberg Neto, quando ele diz: "A Rede Gazeta sempre acreditou que uma empresa de comunicação deva ser fortemente identificada com a comunidade a que serve. E por essa razão lhe é reservada a
responsabilidade da promoção de ações positivas
junto aos seus públicos, iniciativas que tenham o poder de mudar o patamar das perspectivas para o futuro da sociedade". Que esta visão moderna sirva de
exemplo para outras empresas de comunicação do
País, no cumprimento de uma função social que amplia o conhecimento e a participação do cidadão no
aprimoramento do processo democrático.
Parabéns à Rede Gazeta por assumir com responsabilidade seus compromissos com o desenvolvimento do Espírito Santo, esforço que vem sendo executado há décadas.
Muito obrigado.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, agradeço ao meu Líder Geddel Vieira Lima pela indicação para integrar a CPI do
BANESPA na condição de 1° Vice-Presidente.
Ocupo a vaga do Deputado José Lourenço, que
por razões pessoais não pode mais integrar os quadros daquela Comissão.
Destaco o trabalho apropriado que aquela Comissão proporcionará para o esclarecimento de como se
deu a intervenção federal e sua posterior privatização.
Muito obrigado.
O SR. PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho
à Mesa requerimento de informações ao Ministro do
Planeíamento, Orçamento e Gestão, Dr. Martus Tavares, sobre decisão do seu Ministério de suspender o
pagamento do percentual do Plano Bresser, que já
estava incorporado ao salário dos funcionários da
FIOCRUZ desde 1995. Tal incorporação havia sido
conseguida por determinação judicial e o Ministério
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pagou-a momentaneamente. No mês passado, decidiu retirá-Ia e afirma que nos próximos dois meses irá
retirá-Ia definitivamente, o que nos causa estranheza.
Trata-se realmente de decisão inusitada.
Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade para reiterar minha solidariedade às vítimas
do trágico atentado terrorista ocorrido nos Estados
Unidos, nas cidades de Nova Iorque e Washington.
Lamento profundamente esse episódio e espero que
Governo e Congresso americanos encontrem a maneira adequada de fazer justiça quanto aos responsáveis por tais atos.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa determinará a tramitação regimental do requerimento
de informações apresentado por V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Deputado Arnon Bezerra.
O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com muito orgulho que ocupo a tribuna para prestar homenagem à memória de um filho
ilustre de Juazeiro do Norte, José Teófilo Machado, líder político e protagonista de uma vida de realizações.
Nascido em 23 de maio de 1921, pouco tempo
depois de Juazeiro conquistar sua autonomia política,
José Teófilo teve infância alegre, vivendo a liberdade
de uma cidade ainda pequena. Órfão ainda na infân·
cia, no sofrimento de perder os pais forjou o caráter
que fez dele um homem como poucos.
José Teófilo faleceu recentemente, no dia 18 de
agosto deste ano, aos oitenta anos, deixando um caminho dedicado à cidade de Juazeiro do Norte, onde
era querido e admirado por todos. Ao longo desse caminho, foi Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador da cidade, nas décadas de 60 e 70, realizando trabalho marcado por preocupações sociais. Realizou importantes
obras em educação, fortalecendo o esporte amador;
na saúde, foi um dos pioneiros do saneamento básico
da nossa região do Cariri e na urbanização da terra
do Padre Cícero.
José Machado consagrou-se por uma vida pública de relevantes episódios e serviços prestados e
dever cumprido, quer como membro da Câmara Municipal, quer como Prefeito, sempre com espírito conciliador, sem, no entanto, abrir mão da defesa da justiça e dos mais humildes. Defensor de idéias sempre
atuais, José Toofilo respeitava as instituições. Era um
civil que admirava os militares, tendo como referências sempre a honra e a dignidade do ser humano.
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Formado em Direito, pela vontade de seu avô,
aposentou-se depois de oferecer 52 anos de sua vida
ao serviço público. Ocupou cargos importantes, como
tabelião e escrivão, tendo sido titular do :;t Cartório de
Notas da Comarca de Juazeiro do Norte. Foi anfitrião
de personalidades marcantes da nossa história,
como Humberto de Alencar Castelo Branco, Ernesto
Geisel, Jânio Quadros e João Goulart, dentre tantos
outros.
José Teófilo Machado teve vida social muito importante. Fundou os grandes clubes da cidade de Juazeiro do Norte', o Treze Atlético Juazeirense e o Clube dos Doze, os mais importantes clubes sociais da
nossa cidade.
Também marcou passagem como homem de letras. O livro de sua autoria intitulado "Duas Palavras"
retrata a identidade com suas origens, ao versar sobre o Padre Cícero Romão Batista. É citado em estudos sobre a história de Juazeiro do Norte.
Não podemos dizer que José Teófilo Machado
deixou uma lacuna ao falecer. Apesar de sua trajetória marcante e admirável, e até por isso, José Teófilo
deixou-nos uma geração de cidadãos e cidadas, seus
filhos, que continuarão sendo motivo de orgulho para
nossa terra. D. Deonice Gondim Machado, mãe de
seus filhos e companheira inseparável, empreendeu
junto com ele a educação primorosa de seus onze
descendentes, todos diplomados em profissões de
grande importância para a sociedade. Médicos, advogados, engenheiros, filósofos e gestores prosseguem
com grande brilho a obra de seu ilustre pai.
Um grande País também se faz com homens
atuando em seus espaços de origem, lutando pela
sua gente no dia-a-dia e colocando ao serviço dos
mais humildes a oportunidade que a vida lhes deu de
legar aos outros uma obra importante. Esse é o caso
de José Teófilo Machado, a cuja memória prestamos
merecida homenagem, por ter vivido sempre à disposição do bem comum de seus contemporâneos, por
nos ter legado, através de seus feitos e da bela família
que constituiu, exemplo de homem público que sobrevive ao tempo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
nome do povo de Juazeiro do Norte e de todo o Cariri
cearense, abraço toda a família de José Teófilo Machado, nas pessoas de sua esposa, D. Deonice Gondim Machado, e seus filhos, Dr. Paulo Machado, Dr.
Anchieta e Ora. Fátima Machado.
Muito obrigado.
O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, faço uso desta tribuna com o único
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fito e propósito de restabelecer preceitos constitucionais que nós, Deputados eleitos, temos o dever institucional de observar, zelar e estabelecer a obrigatoriedade de que todos os respeitem.

Portanto, é importante que seja avaliado o conceito norteador das demais regras constitucionais
que refletem os aspectos vários e para o qual foram
estabelecidas.

Trato da norma inserta no inciso IV do art. 3° da
Carta da República que aborda o capítulo que traz
como título o resguardo dos princípios fundamentais,
vedando os preconceitos de origem, raça, sexo, cor e
idade, bem como quaisquer outras formas de discriminação que deve ser analisada em consonância
com o disposto no mesmo diploma legal, desta vez
com especial atenção para o inciso XLI do art. 5°, em
que o Constituinte estabelece a punição de qualquer
discriminação atentatória aos direitos e às liberdades
individuais. Tal preconceito foi erigido à condenação
de garantia fundamental, o que implica asseverar tratarse de norma que a ninguém é dado o descumprimento sob qualquer pretexto.

Democracia é um conceito histórico, não se tratando de um valor fim, mas sim meio e instrumento de
realização de valores essenciais de convivência humana.

No entanto, não tem sido esta a realidade que
se apura com olhares bem simplistas sob a sociedade
que se tem transformado bastante, mas que ainda
apresenta conceitos preestabelecidos, preconcebidos, partindo para estruturas de conceitos sociais dos
quais muitas vezes desconhece a origem, a forma,
verificando apenas o reflexo de uma atitude que por
motivo ignorado alguém resolve descriminar, e a partir deste instante toda a sociedade adota o mesmo padrão de repulsa.

É sempre de bom alvitre ressaltar que muito já
se evolui, mas a sociedade ainda se mostra incapaz,
apesar de todo avanço tecnológico, de mudar, adaptarse a novos padrões, sem antes, contudo, descerrar
profundas críticas por vezes sem fundamento e na
maioria delas a partir de visões distorcidas acerca
das quais muitos de nós sequer tiveram um contato
estreito, mas somente ouviu dizer.
Isto nos remonta aos idos de 1920, início do século XX, não tão longe dos dias atuais, quando às mulheres era vedado o uso de calça comprida, peça até então
componente apenas do guarda roupa masculino. Hoje,
no entanto, as mulheres usam até os denominados ternos sem que qualquer demérrto lhes seja aposto e diverso não deveria ser o procedimento referido.
Muitos outros exemplos poderiam aqui ser invocados, o que tornaria monótona esta manifestação,
não sendo este nosso objetivo.
Devemos observar no que constituem os princípios fundamentais. Estes visam a essencialmente definir e caracterizar a coletividade política e o Estado e
enumerar
as
principais
opções
político-constitucionais restantes, direta ou indiretamente.

Imperioso relembrar que não há democracia
sem governo do povo pelo povo. O importante está
em saber o que é preciso entender por povo e como
ele governa.
A concepção de povo tem variado com o tempo,
porque se sempre é o povo que governa, não é sempre o mesmo povo.
Esta assertiva implica refletir que a democracia
do século XVIII não é a mesma do século XX e não
será a do século XXI.
Na verdade, a democracia é um processo de
convivência social em que o poder emana do povo,
que será exercido direta ou indiretamente pelo povo
em proveito do mesmo, o que importa também em um
modo de vida, no relacionamento interpessoal, impondo respeito e tolerância entre conviventes.
Decorrência lógica nos fatos suscitados encontra arrimo no princípio da liberdade da pessoa física
que constitui a primeira forma de conquista. Na lição
de George Burdeau é a possibilidade jurídica que se
reconhece a todas as pessoas de serem senhora de
sua própria atividade, bem como na liberdade de pensamento que, segundo Sampaio Dória, é o direito de
exprimir por qualquer forma o que se pense em ciência, religião, arte ou o que for.
É de bom alvitre que se verifique que as expressões artísticas como literatura, artes plásticas e música não estão sujeitas à regulamentação especial,
sendo, portanto, produto de livre criação e manifestação da realidade que cada artista vive bem com seu
próprio interior.
A despeito de todos os preceitos constitucionais
invocados, temse observado a violação clara de todos eles ao se abordar o movimento da música funk.
Lembra-nos tal aversão à mesma situação vivenciada pelos sambistas que foram, durante décadas, discriminados por ter o movimento surgido inicialmente nos morros, no seio da raça negra.
A manifestação das Escolas de Samba somente
foi aceita no momento em que a denominada classe
média passou a integrálas, chegando nos dias atuais
a estar descaracterizada.
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Não se pretende abordar todos os preconceitos
que forma superados ao longo dos anos, mas sim demonstrar que, uma vez mais, a mesma sociedade que
pugna pela liberdade, pela democracia e pela liberdade
das expressões individuais, está retrocedendo ao permitir que atividades preconceituosas sejam lançadas
sobre o movimento funk sem conhecêlo realmente.
A verdade é que tudo aquilo que cheira a povo
causa repulsa aos cultos, que necessitam eleger o inimigo que justifique a violência e demais aspectos negativos da sociedade.
A própria sociologia incrimina a capoeira, o
samba, somente aceitando este como expressão cultural, símbolo nacional após a inclusão ao movimento
de pessoas corno Noel Rosa, membro da cultura da
época.
Alguns estudiosos têm surgido, valendo citar o
antropólogo Hermano Vi~na, c~ja te~e é sobre o .fu~~
como status de construçao de Identidade, desmlstlflcandoo da violência, do crime e mesmo da favela, já
que o movimento hoje alcança todas as classes, deixando de la~o a posiç~o precon~eituosa e,racista. Por
sua vez, Josln~ldo ~Ielxo, ta~b~m.antropolo~o, con_strói sua tese ?I~soclando a vlolencla da manlfestaçao
cultural e artlstlca do funk.
Demonstra que aquilo que choca as classes sociais, em especial a erotização t~o propalada na?a
mais é do que o reflexo da comunidade em que o jO~em está inserido, sendo para ele um ato meramente
JOcoso.
Na verdade, a sociedade dit~ culta demonstra
verdadeira i~c~mpreensão do movimento c~ltural por
não estar proxlmo a valores por ela conhecl.dos.
É simples achar um culpado para o Crime, para
o tráfico, mas não é fácil justificar porque u~ trabalhador que mora na periferia das grandes Cidades não
dispõe de qualquer opção cultural que não seja o próprio baile funk.
Certo é que ao trabalhador é garantido o direito
à diversão. No entanto, não se confere a ele o acesso
ao teatro, ao cinema ou mesmo a uma escola de música. O único contato com a música é o funk. Por que
ele não pode ter este direito? Por que o estigma?
Em verdade, a sociedade rejeita a manifestação
da juventude cultural, mais uma vez, rotulandoa apenas.
Isto se deve em decorrência de ainda não haver
pensadores acerca do tema, ou será que é apenas
por estar o negro, o pobre, o excluído se divertindo?
Tais argumentos nos remontam ao mesmo preconceito social, ao movimento político denominado
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comunista, que ficou conhecido como devorador de
criancinhas. Puro preconceito.
Admitir, por exemplo, que as meninas engravidam na dança do trenzinho é o mesmo que admitir
que o propagador do movimento comunista é devorador de criancinhas.
Muito mais preocupante do que a sensualidade
do funk é a violência da FEBEM, órgão de formação e
correção de menores.
O que a sociedade revela com tal atitude é a sua
costumeira intolerância com o lazer da periferia. Aos
olhos desta sociedade é mais chocante o pobre divertirse do que se matar.
Ninguém aborda o grande trabalho desenvolvido pelo casal Verônica e Rômul0 Costa na zona oeste
da Cidade do Rio de Janeiro, onde diversas famílias
são atendidas em todas suas necessidades básicas.
Vê-se que quem quer faz com que as desigualdades sociais sejam amenizadas; que menor seja o
abismo social entre as classes, dando um pouco de si
em prol de toda a comunidade.
É preciso que tenhamos consciência da necessidade de parar de criticar e passar a aprender com
quem faz. E este movimento tem feito muito. Basta
que deixemos de lado nossos preconceitos e passemos a ver o movimento funk como mais um aliado na
busca por uma sociedade justa.
Sr. Presidente solicito a V. Exa autorize a divulgação do meu pron~nciamento nos órgãos de comunicação da Casa.
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com a graça de Deus, ocupo mais uma
vez a tribuna desta Casa de leis, que entendo ser o
grito do povo. Nesta tarde, quero trazer à Casa o grito
do trabalhador.
Mais uma vez o trabalhador brasileiro perde na
luta contra o Governo Federal. Refiro-me ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador, FAT, programa criado com a
finalidade única e exclusiva de atualizar, adequar e inserir o trabalhador brasileiro no mercado de trabalho.
Entretanto, esse Fundo não tem cumprido, em 100%,
sua proposta, e é do conhecimento de toda a Nação
brasileira que sobre ele pesam denúncias de desvio
de verbas e apadrinhamentos políticos.
As denúncias demonstram que foi alterado o objetivo do programa: qualificação profissional do trabaIhador brasileiro. Milhões de reais foram desviados do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, segundo informações da imprensa. Pergunto: a quem cabe administrar
vultosa verba recolhida do bolso do trabalhador brasi-
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leiro? Ao Ministério do Trabalho e Emprego? Conforme percebemos, o Ministério não tem procurado com
afinco fiscalizar as denúncias. Parte da verba está
sendo aplicada na promoção de cursos de corte e
costura e de manicure, o que demonstra a corrupção
que há em torno dos recursos do Fundo. Além de não
investigar as denúncias, o Ministério do Trabalho e
Emprego também não tem coibido a corrupção. E por
causa da inércia, vemos o açodamento de quem lesa
o bem público.
Por únimo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero lembrar que cabe à Ouvidoria da Presidência da República, ao Ministério Público, aos sindicatos
e às associações de trabalhadores verificar como estão sendo encaminhadas as denúncias. A corrupção
que envolve os recursos do FAT deve ser estancada
antes que chegue a montante inestimável, impedindo
a recuperação dos benefícios do trabalhador.
Para tratar do assunto, foi criada uma CPI nesta
Casa, estranhamente abortada. Agora, novamente,
cria-se a CPI do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Convoco os nobres pares, companheiros do Bloco Parlamentar PUPSL, a se mobilizarem para a instalação da
mesma. Algo precisa ser fe~o. A CPI é o instrumento
que nós, Parlamentares, temos para fiscalizar a corrupção no FAT. Esperamos que as devidas explicações sobre a aplicação dos recursos do FAT sejam dadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia
11 de setembro, o mundo ficou assustado, estarrecido,
diante dos atentados terroristas nos Estados Unidos.
Todos nesta Casa condenamos os ataques terroristas e
nos solidarizamos com os Estados Unidos.
Passado o momento do susto inicial, encontramo-nos novamente assustados com a fome e a sede
de vingança dos Estados Unidos. É preciso frisar que
violência gera mais violência, ódio gera mais ódio e
intolerância é inaceitável.
Acompanhando as notícias, percebemos que a
postura do Governo brasileiro em relação aos acontecimentos não está clara. Parece que concordamos
com os Estados Unidos. Não podemos aceitar que o
Governo brasileiro se alie àquele país diante do curso
das discussões.
No dia em que ocorreram os atentados nos
Estados Unidos, estávamos chocados com a morte
do Prefeito de Campinas, vítima de crime inaceitável
que estarreceu a todos.
Tanto no que se refere aos atentados terroristas
quanto à morte do Prefeito de Campinas, queremos a
identificação dos criminosos e sua punição. No entan-
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to, não podemos aceitar que os Estados Unidos destruam nações e liquidem populações. Não podemos
aceitar que, em virtude da morte de civis inocentes
em Nova Iorque, os Estados Unidos adotem política
que matará outros tantos inocentes.
Espero que o Governo brasileiro assuma postura de altivez com relação à questão e defenda a convocação do Conselho de Segurança da ONU, que
deve debater profundamente o assunto.
É preciso que os Estados Unidos façam profunda reflexão no sentido de que tempos atrás Saddam
Hussein, do Iraque, era seu aliado, tendo recebido financiamento e treinamento. Espalharam cartazes
com fotos de Osama Bin Laden, como no velho Oeste, com os dizeres: "Procura-se vivo ou morto". Até
pouco tempo ele era aliado dos americanos e também recebeu treinamento, dinheiro e armas daquele
país. Portanto, os Estados Unidos também estão sendo vítimas da política de intolerância que direcionam
para várias partes do mundo.
De forma alguma, movidos pelo sentimento de
dor e de lamentação, podemos nos deixar influenciar
pela política de ódio que os Estados Unidos têm implementado em alguns países do mundo.
Somos um País de paz. O Governo brasileiro
deve dizer claramente que o fórum adequado para
discutir a questão é o Conselho de Segurança da
ONU, criado para essa finalidade. O Presidente George W. Bush e o Pentágono não podem substituir esse
fórum democrático.
Por mais solidariedade que tenhamos com o
povo americano, não podemos sustentar sua irracional política de ódio. Eles chegam ao cúmulo de dizer
que se for necessário irão liqüidar uma Nação. O discurso dos Estados Unidos é de ódio, e o ódio também
merece de nossa parte repúdio e reprovação.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL-PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, retorno a esta tribuna a fim de externar a minha opinião sobre a atual situação do Banco
do Brasil, uma das mais antigas e respeitadas instituições públicas, símbolo do patrimônio nacional.
O Banco do Brasil sempre desempenhou relevante papel na formação econômica do Estado brasileiro, em todos os seus níveis de governo. Constituiu-se ao longo dos anos na mais célebre congregação
de profissionais da cultura econômica do Brasil. Contudo, devem causar reflexões no povo brasileiro os
verdadeiros motivos que levam a sociedade a questionar a sua proficiência e a metodologia do processo
de modernização, visando consolidar-se como insti-
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tuição para promover ações de caráter socioeconômico dos Municípios do Brasil.
Que motivos conduzem o Banco do Brasil a distanciar-se de sua principal função, que é a de promover o desenvolvimento regional, entre outras, como a
de oferecer serviços adequados ao padrão de uma
instituição de nível internacional?
É preciso que se diga da necessidade de uma
reformulação que vise à adequação a essas transformações sociais globalizadas e também a novos métodos de trabalho decorrentes do processo de modernização, contemplando a qualificação de seus agentes
e de suas instalações na premissa de oferecer serviços de qualidade ao cidadão brasileiro.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não estamos aqui para fazer julgamento sobre a importância
do Banco do Brasil, mas para questionar a ausência
de alocação de recursos financeiros e a prioridade
nos investimentos direcionados aos diversos setores
da sociedade e da economia, com sensível redução
de investimentos ocorridos nos últimos anos.
Uma instituição da mais alta relevância para a
sociedade brasileira, cujo marco é a representação
da riqueza nacional, sempre contribuiu com eficiência
para o desenvolvimento e a integração das pequenas
e médias localidades das mais diferentes regiões.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esses
fatos nos levam a meditar sobre a situação em que se
encontram os funcionários do Banco do Brasil, na
convivência com os baixos salários, fatores que comprometem cada vez mais a imagem e a confiança da
sociedade perante o Banco.
Creio que esta fase por que passa a instituição é,
sem dúvida, devido à falta de investimentos nos setores
prioritários da economia nacional, como também de investimentos em larga escala de seus recursos humanos, para melhorar a prestação e o atendimento dos
serviços bancários nos Municípios brasileiros.
Sr. Presidente, faço das minhas palavras a preocupação do Prefeitq do Município de Cocal, Estado
do Piauí, implorando à direção geral do Banco do Brasil que promova a contratação de novos funcionários
e a modernização das agências situadas nos pequenos Municípios do Piauí e do País, com o objetivo de
oferecer à sociedade e às instituições a prestação de
serviços bancários.
São lamentáveis as condições de atendimento
de certas agências bancárias nos Municípios, configurando-se como a grande preocupação social do
Prefeito de Cocal atendimento de qualidade dispensado aos diversos setores da sociedade local, como
funcionários públicos, aposentados, pensionistas,
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empresários, professores e demais dependentes dos
serviços do Banco do Brasil.
Congratulo-me com o Prefeito José Maria Monção por sua visão humanitária e social, aclamando
por melhor desempenho da agência em seu Município, não pela vontade de seus funcionários, mas pelas
falta de contratação de novos funcionários e de investimentos para a melhoria de suas instalações físicas,
no sentido de oferecer conforto e segurança à população local.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Banco
do Brasil carece de política de investimentos para ampliar sua rede de atendimento, contratar mais funcionários, adequar suas instalações a um melhor nível
de prestação de serviços para a difícil competitividade entre as instituições bancárias brasileiras.
Senhores membros desta Casa, desejo transmitir a preocupação manifestada pelo Prefeito de Cocal, homem simples, competente gestor público, pela
sua visão humanitária voltada para os interesses coletivos.
Expresso, do alto da tribuna, a minha preocupação com a política de modernização do Banco do Brasil, cujos resultados vêm produzindo o distanciamento entre funcionários e executivos, pela disparidade
nos serviços bancários prestados às grandes metrópoles e aos pequenos Municípios, que tanto necessitam deles para alavancar o seu desenvolvimento.
Faço enérgico apelo às autoridades executivas
do Banco do Brasil no sentido de que reflitam sobre
as políticas de modernização implantadas, bem como
priorizem aquelas que visem a beneficiar a população, com a urgente contratação de mais funcionários
e a ampliação de investimentos em sua estrutura, objetivando melhor servir o povo nas mais diferentes regiões do País.
Notamos, sem dúvida, o tratamento diferenciado
vigente no Banco do Brasil, que conduz à formação de
um processo desestimulador entre seus funcionários,
instituindo-se a decadência de um símbolo que sempre denotou a riqueza nacional. Querer apagar esta
chama acesa do patrimônio nacional é antes de tudo
ignorar o marco do desenvolvimento brasileiro.
Os pequenos municípios brasileiros· merecem
sobretudo a mais peculiar atenção e maiores investimentos do Banco do Brasil, como forma de alavancar
suas economias, precisamente o Município de Cocal,
Estado do Piauí.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para manifestar solidariedade e apoio integral à greve dos servidores públicos federais, especialmente aos meus colegas da Universidade Federal do Acre.
Sr. Presidente, a greve dos servidores federais
arrasta-se por quase trinta dias. O Governo fechou-se
numa redoma e torna-se mais intransigente a cada
dia que passa. Não quer abrir negociações nem receber o comando de greve. Além de afastar-se cada vez
mais do povo brasileiro, vai colocando um verdadeiro
muro entre ele e os servidores públicos.
Pergunto: o que se passa com o professor Fernando Henrique Cardoso, que hoje nutre um preconceito sem tamanho contra os servidores públicos?
Ele, que já foi professor, que já foi servidor público federal, a cada dia que passa manifesta verdadeiro preconceito e uma concepção equivocada a respeito
dessa classe.
Hoje, para o Governo, os servidores públicos
são preguiçosos, ineficientes, incapazes. Dentro desta visão, chega ao cúmulo de oferecer apenas 3,5%
de reposição salarial ao longo dos últimos sete anos
de Governo e, assim mesmo, somente depois de decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ora, Sr. Presidente, os servidores públicos federais exigem 75,48% de reposição salarial. Mas a pauta é muito mais longa e abrangente. Inclui, além disso:
garantia de paridade entre os ativos e aposentados;
isonomia salarial entre os docentes da educação básica e do ensino superior; incorporação plena das
gratificações; contratação de novos docentes pelo
Regime Jurídico Único; ampliação das verbas públicas para as universidades federais; expansão de vagas do sistema público de ensino superior. Assim, o
movimento dos servidores públicos federais coloca
na ordem do dia suas reivindicações.
Peço insistentemente ao Governo Federal que
tenha outra visão a respeito do papel do Estado, do
papel dos servidores públicos federais; uma visão
nova e diferenciada. Os servidores públicos federais
prestam um serviço, são parte importante e integrante da administração pública. Precisam e devem ser
valorizados.
Espero que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso tenha juízo e, como servidor público que foi,
abra imediatamente negociações com o comando de
greve e tenha a hombridade de fazer a reposição salarial que há sete anos não é capaz de promover.
Sr. Presidente, termino este pronunciamento
manifestando minha solidariedade aos servidores pú-
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blicos federais, particularmente os da combativa Universidade Federal do Acre.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Nilson Mourão, o Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência solicita a todos os Srs. Parlamentares que venham imediatamente ao plenário.
Dentro de poucos minutos, iniciaremos a
Ordem do Dia, com inúmeras e importantíssimas votações nominais que precisarão ocorrer na tarde e noite de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra à nobre Deputada Ana Corso.
A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
posso deixar de lembrar o educador Paulo Freire na
data de hoje. Paulo Freire, nascido em 19 de setembro de 1921, está cada vez mais vivo e presente na
história do nosso País.
Paulo Freire faria hoje 80 anos, se não tivesse
sido acometido por um infarto que o levou no dia 2 de
maio de 1997. Semblante calmo, cabelos longos e
barbas brancas, estatura mediana, corpo magro,
olhos cor de mel e sua constante disposição para trocar experiências, para dialogar, sobretudo quando estava explicitando suas idéias sobre educação ou discutindo as de outros, eram algumas de suas características marcantes. Eram igualmente significativos
seu olhar forte, meigo, profundo, comunicante e os
gestos, sempre expressivos, de suas mãos.
Este pernambucano revolucionou a educação
mundial ao criar um método de alfabetização que valoriza as experiências pessoais dos alunos, incentiva
a luta pelos direitos sociais e que não se restringe à
repetição de sílabas.
Paulo Freire teve que se exilar para fugir da perseguição dos militares, que viam nele um subversivo
desqualificado. Ao longo dos 11 anos fora do Brasil,
Freire implantou seu método dando aulas na Bolívia,
no Chile, nos Estados Unidos, na Suíça e em vários
países africanos.
Em sua homenagem foram criados centros de
estudos em várias cidades brasileiras e em vários países, onde é possível encontrar arquivos mais completos que os existentes no Brasil.
Em Estocolmo, na Suécia, em 1972, o educador
foi esculpido de corpo inteiro ao lado de outras perso-
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nalidades que se destacaram na luta pela paz e solidariedade.
O educador Paulo Freire transformou o currículo
escolar quando foi Secretário de Educação do Município de São Paulo, entre 1989 e 1992. Recebeu, em
1996, um prêmio da OEA pelo conjunto de trabalho
desenvolvido para alfabetização de adultos em Brasília no período de criação da cidade. Foi um dos quadros mais importantes do Partido dos Trabalhos, sendo referência obrigatória nas nossas discussões sobre educação.
Os rumos da educação mundial mudaram e vão
continuar em transformação se depender do legado
de Paulo Freire, um pernambucano que aprendeu a
ler aos cinco anos, com palavras e fr~ses ligadas às
experiências de menino levado, escritas com gravetos no chão do quintal.
Ele construiu uma trajetória que vale a pena ser
lida, relida e aplicada. Uma trajetória que lhe rendeu,
em 1993, o mérito de ser um dos únicos brasileiros indicados para o Prêmio Nobel da Paz.
Que viva Paulo Freire em nossa memória sempre!
Aproveito a oportunidade para informar que estive, há pouco, juntamente com outros Parlamentares,
numa audiência com o Ministro Martus Tavares, tenta.nd.o uma negociaç~o para o reajuste ?~~ servi~or~s
publlcos. S~Exa., OUVindo nosso apelo, Ira a Comissa?
de _Educaçao~ Cultura e Desporto ~ropor uma n~goclaç~o p~ra o fim d~ grev~.dos servidores federaiS das
unlversld~des, pOIS ela Ja compror:nete o semestre e
poderá vir a comprometer o vestibular do ano que

prestando serviço de excelente qualidade. Portanto,
quero parabenizar a Associação Brasileira de Supermercados, por meio do seu Presidente, Sr. José Humberto, e todas as associações estaduais.
Informo ainda que dei entrada, hoje, nesta
Casa, a projeto que altera a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Trata-se da Lei de Organização da
Assistência Social- LOAS.
Tal projeto propõe a alteração do § 1° do art. 21
da Lei nO 8.742, a fim de que o benefício concedido a
membro da família do deficiente se estenda um pouco
mais após a morte deste.
A alteração da lei se justifica por motivos coneretos: um membro da família que incorreu em cuidados para com o deficiente por longo período - às vezes, 20 a 25 anos - perde esse benefício logo após a
sua morte e fica sem qualquer renda. A partir daí, não
há mais mercado de trabalho para absorvê-lo.
Gostaria de contar com o apoio dos membros
desta Casa.
Outro assunto Sr Presidente: o ato terrorista
ocorrido nos Estado's U~idos agrediu não somente a
população norte-americana, mas a mundial. Todos
sabem que nas torres do World Trade Center estavam
sedes de vários escritórios do mundo.
Aproveito a oportunidade para fazer veemente
protesto em nome das famílias dos brasileiros que falecerem nesse atentado. Em primeiro lugar, o Governo deveria dar apoio às famílias das vítimas e, em segundo, aos americanos. Esse atentado foi contra o
Brasil também, porque morreram brasileiros.

r't
d' I
- d
vem. S P'd
. r. resl ente, s~ ICI o a IVU gaçao o meu pronunclam~nto n~s Anais da Casa.
MUito obngado.
Ourante o discurso da Sra. Ana Corso,
o Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Pedro Canedo, § 2° do artigo 18 do Re·
gimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Continuando o período das Breves Comunicações, concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Fernandes.
O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo à
Casa que está sendo realizada no Rio de Janeiro uma
feira promovida pela Associação Brasileira de Supermercados.
Apesar do clima de pessimismo por que passa
o País, essa feira mostra ao brasileiro que é possível
termos um setor tão avançado tecnologicamente,

Não é a primeira vez que brasileiros são vítimas
de atentados, como o caso daquele cidadão que estava em Israel. O Governo não foi capaz de exigir esclarecimentos à Embaixada israelense ou ao escritório
de representação da Palestina. Parece que morreu
um qualquer e não um brasileiro.
Por isso faço este protesto. O Governo e o Parlamento precisam cobrar respeito desses países, até
em memória das vítimas brasileiras.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
continuamos defendendo que a posição do Governo,
das Forças Armadas e do Ministério da Defesa em relação à possibilidade de um conflito com proporções
internacionais, a partir dos atentados nos Estados
Unidos, no dia 11 de setembro, deva ser equilibrada,
de repúdio ao terrorismo, de solidariedade ao povo
americano e também, através dos fóruns internacionais, de busca do caminho da legalidade, da ordem e
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do direito internacional para enfrentar o terrorismo, 10calizar os terroristas e julgá-los de acordo com as normas civilizatórias da humanidade.
Já disse e vou repetir: o caminho da declaração
de guerra, da militarização, do envolvimento de todos
os países nesse conflito não é o meio mais eficaz
para combater o terrorismo.
O combate ao terrorismo depende de política
especial. Primeiro, é preciso entender as causas; segundo, atingir as bases e o apoio político de sustentação do terrorismo'" terceiro eliminar apoio material ,
suprimentos e informações que certas organizações
terroristas têm para praticar esse tipo de atentado.
A política de declaração de guerra e de militarização das relações internacionais poderá gerar uma
situação de descontrole, de penalização da populaç~_o civil e d: e~frentamento com certos países e re~Ioes que nao tem na~a a ver com os atentados ocorridos nos Estados Unidos. . _
.
~evemos ~er. uma poslçao d~ .cau.tela. O ~rasll
pOSSUI caractenstlcas na sua pohtlca internacional:
buscar sempre a mediação, não se precipitar em adesismo irresponsável e dialogar com outras nações
para, através dos fóruns internacionais, enfrentar
questões como essas com prudência.
Não podemos enfrentar essa crise sem nos fixar
em valores fundamentais, como a defesa da paz, da
cooperação, da democracia e dos valores internacionais que pautam a relação entre Estados, entre comunidades nacionais, entre civilizações.
Esse tipo de discurso adotado pelo Governo dos
EUA, aproveitando-se de urna situação conjuntural favorável da opinião pública norte-americana, não é o
caminho mais seguro, mais responsável.
Por outro lado, Sr. Presidente, discordamos da
posição da diplomacia brasileira, particularmente do
Ministro das Relações Exteriores, de levantar e de
resgatar o TIAR para justificar maior participação do
Brasil na política norte-americana.
O País precisa ter uma posição de cautela, pois
não está sendo atingido, uma posição de solidariedade ao povo americano e de influência no cenário internacional, para buscar uma forma de combate ao terrorismo mediante a defesa da paz e da democracia.
Não há por que entrar nessa histeria militarista. Primeiramente, para nossos interesses, para nossos padrões e para os valores da diplomacia brasileira, nunca foi essa a nossa posição. Em segundo lugar, temos
de nos diferenciar da posição da Argentina, que é
mais realista do que o rei, haja vista o que ocorreu na
Guerra do Golfo, na Guerra da Bósnia e na invasão à
Iugoslávia. Isso desqualifica aquele país no cenário
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internacional. O Brasil não pode entrar em qualquer
aventura e tornar-se alvo, por exemplo, de atentados
terroristas ou de outro tipo de acontecimento. Os
Estados Unidos, com essa política de envolver todos
os países, como se fossem co-participantes da sua
histeria militarista, vão vulnerabilizar as nossas condições de segurança. O caminho adequado não é o seguido pela Argentina, não é o de se resgatar o Acordo
Rio de Janeiro, para justificar uma época da Guerra
Fria, uma época da guerra interna, uma época de
conservadorismo na política externa brasileira.
Por isso, Sr. Presidente, queremos, mais uma
vez, fixar a posição do Brasil de cautela, de solidariedade, de combate ao terrorismo, mas, principalmente,
preservando os valores da nossa diplomacia.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Genoíno, o Sr. Pedro Canedo, § 2 0 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Aécio Neves Presidente.
'
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência convoca os Srs. Parlamentares e os Líderes
partidários a virem imediatamente ao plenário.
Estaremos iniciando em seguida a Ordem do
Dia, repito, com matérias de extrema relevância e votações nominais; inúmeras previstas para a tarde e a
noite de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado André Benassi.
O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, completou, ontem, uma semana que terroristas desfecharam os mais terríveis e sangrentos
ataques suicidas aos Estados Unidos. E o mundo inteiro ainda se encontra em estado de choque e perplexidade.
Não foi possível ainda determinar o número de
vítimas, entre mortos e feridos. Não há, igualmente,
condições de estabelecer o montante dos prejuízos
materiais, muito menos a extensão dos efeitos na
economia americana, como também na da Europa,
do Japão e principalmente dos chamados países
emergentes, como o Brasil.
Há, sim, uma convicção generalizada, uma certeza indiscutível: a brutalidade daqueles atos inusitados e insanos está produzindo um sentimento de
medo e, ao mesmo tempo, um grande clamor diante
das graves conseqüências políticas, econômicas, sociais, militares e diplomáticas, que poderão mudar a
história do mundo e da humanidade.
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Espalha-se o medo em face do caráter absolutamente imprevisível como ocorreu a tragédia em seqüência nas cidades de Nova Iorque e Washington,
no dia 11 de setembr~, e ~ambém ~o que p~de!á
acontecer em res~osta a projetada açao de retalJaçao
pelos Estados Unidos
o

. '

•

E ha um sentimento ~e clamor e apelo, ~r ..Preslden~e, expr~s.so por auton~ad~s e pela maiona das
naç?~s~ objetivando garantir atitudes sensatas e de
eq~~lbno, ~ue façam preservar a pa~ no mundo e nas
re~l~es hOJ~ ~onflagradas por conflitos de natureza
religiosa e etnlca.
A estupidez, a covardia e o fanatismo, características dos atentados terroristas, constituem razões
suficientes para que sejam devidamente punidos os
seus autores. Como medida de preservação de si próprio, da democracia e do mundo, os Estados Unidos
estão certos em decretar guerra ao terrorismo, e devem receber o apoio de todas as nações livres. Mas,
em nome da paz e da segurança, não faz sentido reaIizar ações belicistas contra Estados constituídos,
ainda que neles vivam agentes do terror. Investir contra um país - por exemplo, o Afeganistão -, como propõem os Estados Unidos, a título de punir os terroristas que supostamente lá se encontram, significaria
um risco enorme de fazer de vítimas inocentes outras
milhares de pessoas.
A tragédia nacional americana, que assume dimensão de atentado à democracia e à civilização,
não deve ser respondida por outras ações de terrorismo e de retaliação, que só iriam provocar novas retaliações, pois a violência gera mais violência.
Desse modo, Sr. Presidente, registro a minha total solidariedade - que, aliás, simboliza o sentimento
do povo de Jundiaí - aos americanos nesses momentos de dor e sofrim:nto, realçand.o a certeza de que
a9 ue1a grande naçao, por ~U? pUjança e pela fo~~açao de sua gente, consegUira superar essa tragedla,
para continuar dando ao mundo exemplos de desenvolvimento pautado em princípios democráticos e de
justiça social.
Reitero as minhas esperanças de que os Estados Unidos e todos os países que lhe hipotecam apoio saberão encontrar formas segundo os padrões de
civilidade e diplomacia, para aplicar as punições devidas a Estados eventualmente protetores de terroristas, sem, portanto, recorrerem ao poderio militar, que
certamente levaria o mundo a um conflito de conseqüências imprevisíveis.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
agradece a V. Exa as palavras.
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O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.
O SR DR HE'LIO (81
/PDT _ SP P I
d
..
oco
. e a 01' em.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no último
mês de agosto tivemos uma semana de homenagens
aos incapacitados físicos do País, que são cerca de
17 milhões. Apesar de existirem quarenta projetos tramitando nesta Casa _ dez já em fase final de apreciação _, não demos nenhuma contribuição a esses brasileiros portadores de incapacidade física.
S·
V E.,a S P 'd t
. I
. uglro a . A, . r. resl en e, que mc u~ esses
projetos na ~a~ta social - que faz parte dos Interesses e dos ?bjetlvos do ~obre Parla"me~tar -.' para serem"apreclados em carater de urgencla, a fim de que
a Camara dos Deputados possa d~~ uma resposta a
essas pessoa~ q~e, com su~s.famlllas, representam
cerca de 50 mllhoes de brasileiros.
Peço, então, a V. Ex" que leve em conta esses
quarenta projetos que tramitam nesta Casa há mais
de quatro anos.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
agradece a V. Ex" a contribuição e certamente a levará em consideração.
Quero apenas ressaltar que nos últimos anos a
Câmara dos Deputados votou alguns projetos importantes com o objetivo de dar maiores oportunidades,
sobretudo no campo do trabalho, para o deficiente. No
entanto, existem ainda importantes propostas a serem analisadas. Sugiro que V. Ex", através do Líder do
seu partido, na próxima reunião de Líderes que se realizará na próxima semana, apresente essa proposta.
Esta Presidência terá enorme prazer em acatar
a solicitação de V. Ex" e ordenar essa votação.
A SRA. ZULAIÊ COBRA _ Sr. Presidente e o
,p ç
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Ex"tem
a palavra, ilustre representante de São Paulo nesta
Casa, Deputada Zulaiê Cobra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSD8 - SP. Pela ordemo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, já
que V. Exa está falando em reunião de Líderes, gostaria que atentasse mais uma vez para a questão da segurança pública.
Foi instalada nesta Casa, em outubro de 1999,
Comissão Especial para cuidar desse assunto, mas
até hoje estamos aguardando a votação do relatório.
Acontece que o Relator, Deputado Alberto Fraga, não
se encontra mais na Câmara. Parece que o Governa-
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dor Roriz precisou dele e o chamou. Dessa forma estamos sem Relator
Sr. Presidente, esta Comissão é das mais importantes desta Casa, neste momento de crise de segurança pública. Portanto, gostaria que houvesse empenho de V. Exa e dos Srs. Líderes, para que possamos concluir a discussão dessa matéria na Comissão
Especial e ela possa vir ao plenário para votarmos o
relatório ainda este ano, visto que é de grande importância a segurança pública neste País.
Fico constrangida, porque começamos essa
discussão em 1997. Era Presidente da Casa o Deputado Michel Temer. S. Exa queria discutir a questão e
enfrentar o problema das Polícias Militar e Civil e da
Polícia Federal, mas estamos de mãos e pés atados.
Recebemos uma medida provisória, até hoje não conhecemos o seu teor e aqui estamos sem discutir a
matéria.
Sr. Presidente, peço a V. Exa que voltemos a
essa discussão até mesmo em respeito à Câmara
dos Deputados. Ela precisa continuar. Só queremos
isto: discutir a matéria não só na Comissão Especial,
que deverá ser convocada, nem que seja pelos Líderes, pois o seu Presidente não a está convocando e o
Relator não mais está nesta Casa. A Comissão Especial tem de ser convocada. Mais do que isso, se for o
caso, o relatório final, fruto de muitas propostas de
emenda à Constituição de vários Deputados, além de
projetos de leis, tem de ser trazido ao plenário. Temos
um relatório. Peço então a V. Exa , se for o caso, que
traga a discussão ao plenário em outubro, para que
possamos decidir definitivamente a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputada
Zulaiê Cobra, a Mesa, da mesma forma, agradece a
V. Exa a contribuição. A nobre Parlamentar tem sido
permanente defensora, nesta Casa, do tratamento
prioritário das questões relativas à segurança.

Até mesmo por inspiração de V. Exa , hoje na reunião dos Srs. Líderes, na residência do Presidente da
Câmara dos Deputados, tratou-se dessa questão. Foram distribuídas aos Srs. Líderes as diversas propostas que tramitam na Casa. Na próxima quinta-feira definiremos a agenda para votação de algumas dessas
matérias. Acredito seja intenção dos Líderes que a
Comissão seja reativada e que a Presidência apresente sua proposta.
Apenas quero fazer rápido reparo: o Deputado
Alberto Fraga não foi convocado pelo Governador Joaquim Roriz. S.Exa. está, no exercício do seu mandato, em missão oficial no exterior, participando de um
congresso sobre segurança pública. Quando retornar
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poderá, ao lado de V. Exa, continuar o sério e belo trabalho que vinham fazendo naquela Comissão.
Alertado pela Liderança do partido de V. Exa,
dou essa informação ao Plenário.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que a reunião da qual V. Exa deu conhecimento à Casa foi das mais importantes.
Em primeiro lugar, acho que saímos com uma
definição clara a respeito do projeto de resolução que
vai regulamentar a tramitação das medidas provisórias. Segundo esse novo modelo, uma MP tramita durante sessenta dias. Em 45 dias, se não for votada,
trancará a pauta do Congresso Nacional e será reeditada apenas uma vez. A votação das 51 MPs restantes será estabelecida de acordo com entendimento
de V. Exa Para que não atrapalhem o novo modelo, poderão ficar na pauta do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, creio que o pacote ético, sobretudo o decoro parlamentar, será votado pela segunda
vez na próxima terça-feira, depois de amplo entendimento. A imunidade parlamentar está sendo tratada
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O Relator é o Deputado Bispo Rodrigues, que já falou
da possibilidade de apresentar seu parecer e trazer o
projeto após o dia 05 de outubro ao plenário.
Votaremos o pacote tributário, que trata da prorrogação da CPMF, cuja admissibilidade está saindo
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Em seguida, Comissão Especial tratará da matéria.
Trataremos da PEC sobre combustíveis, que cria, em
vez da Parcela de Preço Específico - PPE, contribuição sobre direito econômico, para que assim possamos ter condições não só de melhorar o sistema viário do País, mas, sobretudo, de fazer investimentos
em infra-estrutura nesse setor.
Sr. Presidente, V. Exa, desde a primeira hora, se
preocupou, naquela reunião realizada com o Presidente da República, com o papel da segurança. Iremos discutir, na próxima quinta-feira, todos os projetos que foram apresentados pela Mesa. Alguns, inclusive, já estão prontos. Quero dar conhecimento disso
à ilustre Deputada Zulaiê Cobra, grande especialista
no assunto, que se tem preocupado bastante com
esse tema.
Há vinte projetos sobre crime organizado tramitando na Casa; sobre escuta telefônica, há dez; e so-
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bre quadrilha, seis. Vamos fazer uma triagem. Sugiro

à Liderança do partido ou ao Presidente da Casa que
convide a Deputada Zulaiê Cobra para a reunião.
Nesses temas específicos a Casa precisa da contribuição de pessoas especializadas. Nós, Líderes, estudamos a matéria, mas não somos os donos da verdade. Às vezes, não percebemos algumas nuanças.
Quando vou a uma reunião dessas, passo a noite estudando, mas há coisas que só a experiência e o conhecimento mais aprofundado podem dizer, a respeito da viabilidade ou não de sua realização. Por isso, é
importante a participação de S. Exa Sugiro ao Presidente que, na reunião da quinta-feira, convide também a Deputada Zulaiê Cobra para participar da discussão dessa ampla matéria, assim como levo o Deputado Moroni Torgan como meu braço direito.
Sr. Presidente, gostaria de parabenizá-lo mais
uma vez - estou muito à vontade para fazê-lo, porque
disputei a Presidência da Câmara com V. Exa - pela
maneira como tem conduzido os trabalhos da Casa.
V. Exa tem sido responsável e tem procurado, quando
o Pa ís atravessa esse momento difícil, enfrentar as dificuldades e mostrar que a Câmara pode dar uma
contribuição efetiva ao País.
Sinceramente, sinto-me muito feliz, neste momento, de poder dizer isso. Mantemos um relacionamento muito bom, sempre em defesa da Instituição.
Nunca vi atitude de V. Exa que não fosse em defesa do
bem-estar da Casa e do País. Por isso, quero dizer, de
público, que estou satisfeito com a maneira escolhida
por V. Exa para tratar dessas questões, sempre colocando a Instituição e o País acima de quaisquer outros interesses.
Vamos continuar lutando juntos! O Brasil precisa de nossa contribuição para atravessar este momento difícil.
·0 SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Inocêncio Oliveira, a Presidência não poderia deixar
de agradecer a V. Exa as palavras, que demonstram,
além da generosidade para com este amigo, a grande
dimensão de homem público, que sabe superar disputas eleitorais e sempre coloca em primeiro plano
esta que é a sua Casa. Poucos a representam com a
dignidade de V. Exa Receber esta avaliação é motivo
de regozijo pessoal para este Presidente, que, certamente, redobra o compromisso de trabalhar pela valorização da instituição e da democracia no País.
Lamento apenas que V. Exa se tenha antecipado
a este Presidente e convidado a Deputada Zulaiê Cobra a participar da próxima reunião de Liderança que
trata de segurança. Reconheço que V. Exa, em razão
de sua grande experiência parlamentar, supriu nossa

Setembro de 200 I

falha. A Deputada Zulaiê Cobra deveria, desde o início, participar dessas reuniões. Ratifico o convite de V.
Exa Tenho certeza de que, com a presença da nobre
Deputada, a próxima reunião será muito mais animada do que foram as últimas.
A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSD8 - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, fico
muito contente e manifesto meus agradecimentos ao
grande Líder do PFL, que demonstra a existência na
Casa de Lideranças competentes, inteligentes e que
buscam o objetivo maior da Câmara Federal.
Fico profundamente honrada pelo convite do Líder Inocêncio Oliveira para participar das reuniões de
Liderança da Casa, principalmente com V. Exa na Presidência, o que constitui para mim orgulho muito grande.
O PSDB só tem a ganhar com homens tão ilustres como V. Ex'l na Presidência e Líderes incontestáveis, como o Deputado Inocêncio Oliveira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. João Tota, pela ordem.
O SR. JOÃO TOTA (PPB - AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a honra de novamente ocupar a tribuna
desta Casa para, sem embargo algum, congratular-me com o Governo Federal acerca da implantação
de, em minha mais sincera opinião, um dos projetos
mais importantes para a Região Norte, nos últimos
anos, com reflexos indubitáveis para todo o País,
dada a grandiosidade e importância do programa,
que brevemente trará, mais especificamente para a
Região Norte, não apenas segurança às nossas fronteiras mais longínquas, como também tranqüilidade,
em termos de tráfego aéreo e, não menos importante,
a certeza de um espaço aéreo menos vulnerável à
ação nefanda do narcotráfico internacional.
Trata-se, Sras. e Srs. Parlamentares, do Projeto
SIVAM - Sistema de Vigilância da Amazônia, um dos
mais ambiciosos e necessários programas de infra-estrutura de meios técnicos e operacionais, com o
objetivo de coletar, processar, produzir e difundir dados da Região Norte, num raio de ações que abrange
da segurança nacional até a preocupação com O desenvolvimento sustentado do enorme vale amazônico.
Superando toda sorte de dificuldades inerentes
à magnitude do projeto, o SIVAM deverá, quando de
sua implantação definitiva e completa, alcançar lite-
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ralmente toda a região amazônica, aí compreeõlderldo os Estados do Pará, do Amazonas, de Roraima, de
Rondônia, do Acre, do Amapá, do Maranhão, de Tocantins, de Mato Grosso e de Goiás.
Sob o lema "Amazônia, patrimônio do Brasil", o
Projeto SIVAM, numa das mais autênticas demonstrações de preocupação em conciliar promoção de
desenvolvimento da região com preservação da harmonia entre as necessidades humanas e ambientais,
quer fazer frente ao grande desafio deste início de século, que é integrar, de forma indiscutível e irremediável, a Amazônia ao resto do País, em todas as dimensões e aspectos que uma integração real implica. Por
isso mesmo, o projeto abrange inúmeras áreas e
compreende a participação de uma série de setores
da sociedade civil e do Governo interessados na criação de vias que, compondo um sistema uno e indissolúvel e perfeitamente interligado entre si, venham a
consolidar genuinamente e de maneira insofismável o
trabalho dos primeiros conquistadores que amealharam a maior parte da Amazônia para o território brasileiro.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tive a felicidade de participar, semana passada, do grupo parlamentar que visitou as unidades em implantação do
SIVAM, localizadas nos Estados do Pará, do Amazonas e de Rondônia. Confesso, sem medo algum de
cair no exagero patriótico, que o que vi foi motivo de
orgulho não só do político, mas do cidadão ali presente, que pôde constatar in loco o esforço e a determinação de quem trabalha um programa que tem por fim
básico servir de banco de dados, criando uma rede
de coleta e processamento de informações fundamentais para o desenvolvimento integrado da região,
eliminando-se, assim, a duplicação de esforços hoje
existentes, respeitando-se, é claro, as competências
constitucionais.
São, inegavelmente, inúmeras as vantagens
que o projeto trará à região, sem contar o fato - importantfssimo em época de racionamento de energia e
contenção máxima de despesa - de que o SIVAM
será auto-sustentado, através da arrecadação de taxas, pelos serviços prestados pela empresa.
Em relação à Amazônia, será exercido efetivo
controle sobre a região, não apenas do espaço aéreo,
mas sobretudo de seus recursos hídricos, da biodiversidade ,da ocorrência de desmatamentos e queimadas, do assentamento e movimentação dos povos
indígenas, das fronteiras terrestres e no suporte à repressão ao contrabando, ao narcotráfico e à garimpagem ilegal. Trata-se, como se vê, de verdadeira inje-
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ção tecnológica num enorme espaço onde tudo está
para ser feito.
Oriundo de do Acre, Estado que até hoje sofre
com o estigma do isolamento que condena seu povo
às maiores agruras advindas do subdesenvolvimento
e da dependência crônica dos grandes centros, quero
sinceramente saudar o SIVAM como uma das grandes esperanças palpáveis de saída da estagnação e
até mesmo do retrocesso, dentro de um espírito moderno e politicamente correto de combinar desenvolvimento com preservação ambiental; tudo dentro dos
mais modernos padrões tecnológicos existentes.
Para isso, conta com um complexo tecnológico que
inclui centros regionais de vigilância, centros de vigilância aérea, unidades de vigilância - uma das quais
localizada em território acreano -, unidades de telecomunicações, sítios e meios de vigilância e sensoriamento aeroembarcados e com alta resolução.
Como membro efetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito do SIVAM, tive a chance, nessa viagem-inspeção de final de semana, de inteirar-me de
uma série de detalhes sobre a implantação do projeto.
Foi assegurado a todos os Parlamentares participantes que o cronograma de implantação do SIVAM será
religiosamente obedecido, o que representa término
das instalações em Porto Velho e Belém e recebimento em campo dos equipamentos ainda este ano.
Dirimidas as dúvidas das propostas apresentadas para implementação do projeto, hoje o SIVAM
está sendo implantado, através de financiamento autorizado pelo Senado Federal, por uma empresa estrangeira e duas genuinamente brasileiras. E terá, por
meio da CPI da qual faço parte, chance de explicar
devidamente as lacunas que porventura ainda restarem acerca de sua implantação.
Frente ao que foi exposto por chefes e responsáveis pela implantação de um projeto dessa magnitude, venho a esta tribuna saudar, mais uma vez, o
bom senso e o sentimento de oportunidade que marcaram as atitudes do Governo Central, ao se decidir
por um projeto tão acertado e indispensável para a
população amazônica.
Muito obrigado.
O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o trágico atentado que vitimou milhares de inocentes nos Estados Unidos e abalou o mundo demonstra que na sociedade globalizada a intercomunicação automática não ocorre somente no pIano econômico, mas em todos os aspectos da vida.
Estamos vivendo em uma só casa, e os dispositivos
de segurança têm efeito somente relativo.
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Em pronunciamento anterior, lembrei que nenhuma causa justifica o assassinato de seres humanos e que atos de barbárie devem merecer o mais veemente repúdio de todos. Entretanto, esse episódio
que marcará indelevelmente o início do novo milênio
e poderá mudar o curso da história no mundo traz algumas lições para todos nós e a todas as nações.
A primeira lição é a de que o ambiente gerado
pelo desenvolvimento tecnológico e pela intensa movimentação de pessoas através das fronteiras entre
países só nos deixa uma solução de segurança: a
paz.
Só que para se chegar a ela é necessária uma
exaustiva
caminhada.
Aprendemos
com
o
ex-Presidente BiII Clinton que a paciência não pode
ter limites num processo de negociações, onde quer
que ocorram. Sempre haverá uma forma de convivência sem que qualquer dos lados seja agredido ou humilhado. No caso do atentado aos EUA, mesmo sendo visto como crime contra a humanidade, a caça aos
responsáveis não pode ser confundida com vindita.
A segunda lição: no mundo globalizado, os problemas de cada país, sejam eles econômicos, políticos ou sociais, podem começar em outros países. Ou
seja, o problema que um país enfrenta hoje pode ser
o nosso problema amanhã.
Isso significa que o apoio financeiro à África, por
exemplo, é a forma de eliminar pela raiz os riscos de
disseminação de moléstias em todo o mundo. O apoio
do Fundo Monetário lnternacional- FMI à Argentina é
a forma de se impedir a disseminação do calote e
suas conseqüências para a economia mundial.
O incentivo à difusão da educação. do conhecimento e ao desenvolvimento econômico é a única forma de prevenir atos de vandalismo dentro dessa nossa casa que é o mundo. O apoio à preservação do
meio ambiente em todo o mundo é a melhor solução
contra o caos ambiental em cada país.

É preciso entender que a globalização não tem
somente uma, mas várias faces, e não é tema para se
aceitar ou negar. É avassaladora, inevitável e um processo irreversível.
Diante de momentos graves como este, é hora
de mudar a forma de pensar as questões do mundo,
de colocar mais ingrediente social e buscar o consenso nessas considerações. Não se pode pensar que a
humildade é atributo somente dos fracos. Negociar,
insistir na busca de soluções é fundamental, pois de
uma discussão pode surgir um caminho que melhore
a situação do mundo, ou pelo menos reduza as chances de perdas.
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Sou dos que acreditam que já teve início, no
mundo, uma revolução pela educação e transparência. Não tenho dúvidas de que a convergência de posições entre os partidos europeus, por exemplo, vem
permitindo uma alternância de poder sem prejuízo
das diretrizes nacionais. E essa alternância é viabilizada pelo conhecimento generalizado, em cada país,
dos fatores básicos que devem nortear as decisões
nacionais. Quando um dos lados não conhece algum
desses fatores principais, sua posição se torna diferente da posição da outra parte. O êxito que conseguiu a Comunidade Européia nesse processo está
longe de ocorrer nos demais países.
Não é hora, portanto, de aposentar os militares
e abrir mão dos projetos de defesa nacional. Mas é o
momento - agora e, cada vez mais, no futuro - de negociar até a exaustão, com a humildade que for necessária, para ajudar a construir a paz, tão em risco
em muitas regiões do mundo. E não apenas a paz,
mas também a adoção de medidas globais de proteção ao meio ambiente, de disseminação do desenvolvimento, da educação e da transparência.
Esse preceito vale para o mundo desenvolvido e
para países pobres ou em vias de desenvolvimento,
como o Brasil. Temos uma população emotiva, conciliadora e pacífica, salvo as ''feras'' geradas no rastro
das injustiças econômicas e sociais. E se quisermos
construir essa paz interna temos de trabalhar intensamente para neutralizar os fatores que alimentam esse
círculo vicioso da desigualdade que gera a violência
de Estado ou a violência urbana.
Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, assumo hoje a tribuna para
registrar nos Anais desta Casa o belo trabalho de
pesquisa que teve por objetivo resgatar a história de
Riolândia, um pequeno mas belo e jovem Município
do Estado de São Paulo.
Esse trabalho está materializado em um livro
denominado "Os Pioneiros" - Resgate das Tradições
- A história de Riolândia, de autoria do meu amigo
José Alberto Bueno de Matos, que contou com a participação da Prota. Rita de Cássia Soares Azevedo,
atual Presidente da Câmara Municipal de Riolândia.
Situado ao noroeste do Estado de São Paulo, na
microrregião de Votuporanga, na zona fisiográfica denominada "Sertão do Rio Paraná", Riolândia foi habitada até o século XIX pelos índios caiapós, oriundos
do Brasil Central, que aqui chegaram perseguidos por
arrematantes de garimpos, que os caçavam para ser-
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virem aos garimpeiros como escravos, no início da
colonização do Brasil.
O livro registra que, entre os anos 40 e 80, Riolândia sempre foi respeitada em função do seu potencial econômico e financeiro, motivado principalmente
por suas terras férteis, clima excelente e abundância
em água, com pastagens e lavouras da mais alta qualidade.
Hoje o setor agrícola do Município está sucateado pela falta de definição de uma política agrícola que
há anos vem desestabilizando todo o setor produtivo
nacional e provocando o êxodo rural, a fome e a miséria não só naquela região, mas em todo o Brasil.
O livro conta toda a história de sua formação política e fala sobre as festas tradicionais, os primeiros
colonizadores, as famílias pioneiras e tradicionais que
ajudaram a enriquecer e construir aquela cidade, a
criação e instalação do Sindicato Rural de Riolândia,
o surgimento da Santa Casa de Misericórdia, a história da Rede Bancária e muito mais.
Sr. Presidente e nobres Deputados, quero, neste instante, ao registrar nos Anais desta Casa esse
primor de trabalho, exemplo a ser seguido por outros
brasileiros, parabenizar o Sr. José Alberto Bueno de
Matos e a Profa. Rita de Cássia Soares Azevedo por
essa obra.
Uso as palavras do próprio autor, que diz: "Que
este legado, que acredito ser um bem para todo riolandense, sirva de exemplo, e que doravante outros
adolescentes se entusiasmem com esta leitura e busquem nos anais da história a sua genealogia, passando-a aos seus descendentes, assim imortalizando a
história do seu Município".
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
As Associações de Pais e Amigos de Excepcionais - APAEs constituem atualmente o maior movimento
filantrópico do mundo na área de atendimento e defesa
de direitos da pessoa portadora de deficiência.
Essas associações têm a missão de promover e
articular ações de defesa de dire~os, prevenção, orientações, prestação de serviços e apoio à família, direcionadas à melhoria de qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência e à construção de uma
sociedade justa e solidária.
Todos os anos, no período de 21 a 28 de agosto,
esse movimento realiza a Semana Nacional do
Excepcional.
Neste ano, os presidentes da Federação Nacional e do Conselho de Administração da instância máxima do movimento apaeano estiveram visitando esta
Casa, na semana em que se realizou o encontro de
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todas as federações das APAEs dos Estados, para
solicitar o apoio deste Poder Legislativo no sentido de
fazer constar no Orçamento da União para o ano de
2002 um mínimo de 1% dos recursos destinados à
educação para a educação especial, para atender as
pessoas portadoras de necessidades educativas especiais.
Sr. Presidente e nobres Deputados, a colaboração da sociedade civil organizada por meio de associações filantrópicas tem sido de extraordinária importância, especialmente na educação pré-escolar, o
que justifica o apoio do Governo a essas instituições,
como parceiras no processo educacional.
Para os alunos com necessidades educacionais
especiais, quanto mais cedo forem detectados os problemas e oferecidos programas especiais de atendimento maiores serão as possibilidades de atenuação
das conseqüências das deficiências.
O Governo, em parceria com organizações governamentais e não governamentais, poderá criar
programas de qualificação profissional para alunos
portadores de necessidades especiais, promovendo
sua colocação no mercado de trabalho.
A Federação Nacional das APAEs está pleiteando que os recursos de educação para atendimento
aos educandos com necessidade especiais sejam
aumentados, dentro de um período de dez anos,
0,5% a cada ano, até atingir um mínimo equivalente a
5% dos recursos destinados à educação.
Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente, externar o meu apoio a essa justa solicitação e conclamar os meus pares desta Casa para que façam o
mesmo.
Muito obrigado.

O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, recentemente foi-nos encaminhada carta aberta elaborada pela Federação de
Sindicatos de Trabalhadores nas Universidades Brasileiras - FASUBRA, em que a entidade justifica o estado de greve, iniciado em 25 de julho passado, e explicita o teor de suas reivindicações.
A greve atinge hoje 41 instituições federais de
ensino, com alto índice de adesão, inclusive nos hospitais universMrios. Segundo o documento, a opção
pela greve decorreu do não-atendimento a reivindicações específicas da categoria, que, ao longo dos
anos, vem acumulando perdas de toda ordem.
O primeiro ponto diz respeito à reposição de
perdas salariais ocorridas nos últimos sete anos, durante os quais o Governo se negou a conceder qual-
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quer reajuste ao servidor público federal. Além desta,
outra perda foi infligida à categoria, em razão de medida provisória instituída em maio último, mediante a
qual foi extinta, somente para os técnicos administrativos das IFEs, a Gratificação de Atividade Executiva,
que representava, desde sua incorporação, em 1992,
um terço dos salários respectivos.
Pelo mesmo instrumento foi reestruturada a tabela de reajuste para a categoria, criando-se uma diferenciação progressiva entre os três níveis. Ocorreu
então uma evidente quebra de isonomia, no que se
refere ao tratamento devido aos diferentes níveis da
mesma categoria.
Criou-se, ainda, a Gratificação de Desempenho
de Atividade Técnico-Administrativa Educacional,
cuja implementação não se baseia em qualquer critério identificado com o interesse do servidor. Ao contrário, parece que estará vinculada ao desempenho
da própria instituição, sem que se conheçam os critérios de avaliação.
Esses são apenas alguns dos pontos levantados pelo documento, que se estende em aspectos diversos; todos revelando, de forma mais ou menos direta, a diferença que se vem estabelecendo entre os
funcionários das universidades e os demais funcionários federais. Não bastassem absurdos como a supressão da GAE, exclusivamente em relação à categoria, o que salta aos olhos é a decomposição das
universidades públicas brasileiras, duramente atingidas pelo sacrifício do corpo docente, pelo sucateamento das instalações, pela falta de verbas para pesquisas e, agora, pelo esvaziamento de todos os benefícios concedidos ao corpo funcional.
Repetidas vezes temos nos manifestado pela
necessidade de a educação no Brasil tornar-se prioridade de governo, no que se refere a investimentos e
incentivos de toda natureza. Especialmente a de nível
superior, que forma profissionais em todas as áreas
para trabalharem pelo desenvolvimento nacional,
vem sendo preterida, relegada a um plano inferior, em
situação inadmissível em qualquer país considerado
desenvolvido. Aqui, professores qualificados recebem
salários aviltantes, instalações são abandonadas,
equipamentos se inutilizam sem manutenção. Enfim,
assiste-se a um quadro de desinteresse em nada
compatível com as aspirações brasileiras, em termos
internacionais.
É nesse sentido, Sr. Presidente, que endossamos as reivindicações da entidade supramencionada, no que se refere à mudança da política salarial, à
negociação dos planos de carreira respectivos e especialmente ao imediato restabelecimento das condi-
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ções de trabalho dos hospitais universitários, com garantia dos recursos humanos, materiais e financeiros
necessários ao cumprimento de seus objetivos, dentro das universidades e junto à comunidade.
Por outro lado, encarecemos às autoridades
competentes que se mostrem disponíveis à negociação, compreendendo que se trata de um dos mais relevantes temas nacionais, a ser debatido com sensibilidade e descortino, em prol de alguns dos mais valiosos interesses da Nação: a capacitação profissional
da população ativa, a formação de um cabedal de conhecimento e tecnologia e a possibilidade de desenvolver o País em favor dos anseios da população e da
participação no contexto internacional.
Muito obrigado.
O SR. RODRIGO MAIA (Bloco/PFL - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o mundo foi surpreendido com os
atentados terroristas sofridos pelos Estados Unidos.
A humanidade está chocada, estarrecida e impotente
diante da barbárie cometida contra civis inocentes
que foram fria e cruelmente assassinados perante as
câmeras de televisão do mundo inteiro.
Foram alvos desses ataques os símbolos do poderio militar e econômico dos Estados Unidos: o Pentágono, em Washington, parcialmente destruído, e as
duas torres do World Trade Center, em Nova Iorque,
que ruíram após os impactos de duas aeronaves comerciais.
Apesar de toda consternação oriunda dessas
ações, não se pode ignorar que elas paralisaram o coração financeiro do mundo e levaram pânico aos mercados internacionais, derrubando bolsas, desvalorizando o dólar e pressionando para cima o preço do
petróleo, que só não atingiu patamares inimagináveis
devido aos pronunciamentos de líderes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo - OPEp,
que asseguraram a manutenção do fornecimento
mundial.
Cabe registrar, porém, que o cenário internacional já apontava para uma desaceleração da economia. O Fundo Monetário Internacional já havia baixado as previsões do crescimento econômico mundial
para este ano - de 3,2% iniciais, para 2,7% -; os violentos atentados poderão acentuar essa desaceleração e as importações americanas, que caíram 0,9%
no primeiro semestre, poderão declinar mais rapidamente.
Existe, de fato, a preocupação de que as instituições financeiras se retraiam ainda mais na oferta de
financiamento, provocando mais um choque na economia mundial.
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No entanto, neste momento, é imposs(vb; J91imitar os desdobramentos econômicos dos ataques
t~rr?ristas, m~s não d~ para ignorar ou despre~ar a
hlpotese do cicio de baixa, para o qual a economia do
mundo parecia. se dirigir. Ele deve~á vir mais rá!Jido e
poder~ s~r m~ls abrangente e mais profundo do que
se havia Imaginado.
Afinal, nos momentos de crise como este, as
pessoas buscam desfazer-se de seus ativos financeiros e procuram segurança, refugiando-se nos bens fisicos de aceitação geral. O grande exemplo foi a alta
da cotação da ?nça de ?ur~, de quase
observ~d~
nos me~cados InternaCionaIS. FOI a maior alta dos ult,mos dOIS anos.
Diante disso, o quadro que se desenha aponta
para um horizonte de fuga de capitais, redução do
crédito e volati.lid~d~ nos m~rcado: cambia~s ..E é claro qu~ o ~om~rclo I~ternac~onal nao estara livre da~
t~rbulenclas financeiras, nao so~ente ~orque ~Ie .e
dlret~mente afet?~o pela reduç~o ou Incon~t~ncla
das. lI~has ~~ credito, mas tamb~m por um V~CIO de
declsao p?lIt~ca, que opta .por maior recr~desclmento
do proteclo~lsmo em detrimento de movimentos voltados a maiores aberturas de mercados.

nos fluxos financeiros, de forma a amenizar as dificuldades previstas para um futuro próximo.
Apesar dos problemas internos que os atentados causaram aos Estados Unidos o Governo brasileiro deve manter suas posições e' continuar conduzindo as negociações já iniciadas ou em andamento
da mesma forma que vinha fazendo. É fundamental
que se continue discutindo a ALCA até mesmo por
uma questão de sobrevivência do MERCOSUL.
O momento atual é de reflexão e de atenção total, pois esse episódio terrorista poderá contribuir
para a intensificação da tendência recessiva mundial.
E, neste caso, a Argentina, nossa vizinha e principal
parceira no MERCOSUL, seria mais suscetível do
que outros países, dada a fragilidade de sua economia no momento atual.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caberá ao Governo brasileiro, por meio dos responsáveis
pela formulação e condução da política econômica,
adotar as medidas para assegurar a normal liquidação das transações no sistema financeiro, garantindo
a Iiquidez e a segurança dos mercados, além de
acompanhar o mercado de câmbio e fazer as intervenções necessárias.

.
Sr. Presidente, Srs. Dep~tad.~s, a ~erdade é qu~,
Independent:mente do oco~ndo, Ja ~avla a perspectlva de.recessao na economia mun~I~~, e os novos fatos vem ao encontro dessa POSsibilidade, podendo
trazer conseqüências danosas para as economias no
mundo - em especial, para a brasileira.
Não se sabe ainda qual a duração nem a intensidade das turbulências que podem ocorrer e muito
menos que conseqüências isso terá no fluxo de capitais internacionais. Faltam informações consistentes
para a elaboração de um cenário mais próximo da realidade e que dependem, principalmente, da reação
americana aos mais recentes e trágicos acontecimentos. Portanto, o Governo brasileiro deverá estar
atento, sem precipitar-se, evitando assim a adoção de
medidas extemporâneas.
Se, por exemplo, os EUA resolverem fechar portas aos exportadores de outras partes do mundo, estarão, indubitavelmente, encolhendo o comércio internacional e, por conseguinte, consolidando uma fase
de depressão de preços de uma série de produtos de
exportação, com as commodities puxando a fila.
Para os países emergentes - entre eles o Brasil
-, cujas divisas obtidas com exportações são essenciais, este é um problema que poderá agravar-se. Portanto, se essa hipótese vier a se concretizar, é mister
buscar-se uma alternativa que vise evitar um colapso

E caberá a nós, como representantes da sociedade brasileira, auxiliar e apoiar o Governo em todas
as decisões que convirjam para o Brasil superar os
momentos nebulosos e difíceis que estão por vir.
.'
MUito obrigado.
.O S~. JAQUES WAGN~R (PT - BA. Pronuncia o
segUlnt~ ?Iscurso.) - Sr. ~resldente, Sras. e Srs. Deputado~, dl~lg~nt.es do Hospital de Bas~ e da ~anta Casa
~e. Mlserlcordla d~ Itabuna, na B~hla, reunlrar:n-~e na
ultl~a segunda-f~lra com o Prefeito Geraldo Slmoes e
pedl.ram que ele I~terceda com o Governo do Estado
Bahia para n?rmallzar o repasse do~ recursos referentes ao atendimento de alta complexidade.
ftabuna é a única cidade do interior do Estado
com internamento na área de alta complexidade, que
~nvolve neurocirurgia, oncologia e gestação de alto
riSCO.
Desde o mês de maio do corrente ano, quando a
saúde foi municipalizada, os hospitais de Itabuna deixaram de receber repasses da ordem de R$ 280 mil
reais por mês.
Os dirigentes desses dois hospitais de Itabuna,
que atendem a sessenta Municípios do sul e do sudoeste da Bahia, incluindo Vitória da Conquista, Porto
Seguro, Ilhéus e Teixeira de Freitas, alertam para o
fato de que, caso o repasse não seja normalizado até

!%,
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o final deste mês, o atendimento de alta complexidade deverá ser suspenso.
Sr. Presidente, conversei com Prefeito Geraldo
Simões, que hoje está em Salvador, tentando audiência com o Secretario de Saúde, José Maria Magalhães, e com o Governador da Bahia. O Prefeito de
Itabuna externou-me suas preocupações com as dificuldades que está encontrado para obter as audiências em Salvador.
Geraldo Simões revelou-me que o Governo Federal tem repassado os recursos ao Governo da Bahia e que o Governo do Estado não está repassando
os recursos aos hospitais de Itabuna.
O Governador da Bahia e o Secretário de Saúde
do Estado não podem partidarizar a saúde no Estado.
Então, nobres pares, os pacientes com câncer e
alto risco de gravidez terão de se deslocar mil quilômetros para se tratar em Salvador? Além do que, Salvador está com hospitais superlotados, com pacientes morrendo nas macas.
É um verdadeiro absurdo que um Prefeito tenha
que se afastar de suas atividades no Município e ir a
Salvador explicar uma situação como essa ao Governo da Bahia.
Srs. Parlamentares, no Estado da Bahia, atendimento de alta complexidade só existe em Salvador e
Itabuna, e penso que o Governo baiano deveria incentivar esse atendimento no interior do meu Estado,
evitando o sofrimento e a perda de preciosas vidas
humanas.
O Prefeito de Itabuna disse-me que não deseja
crer que o Governo do Estado esteja retaliando o
povo de Itabuna e mais sessenta Municípios pela vitória do PT nos pleitos municipais de Itabuna.
De minha parte, espero que o Prefeito seja recebido em audiência em Salvador e que o Governo da
Bahia reconsidere esta política equivocada antes que
os hospitais sejam obrigados a suspender os atendimentos e casos de óbitos ocorram.
Desta tribuna seguirei cobrando do Governador
do Estado da Bahia e do Secretário de Saúde do
Estado.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de registrar meu pesar pelo
falecimento do funcionário da IMBEL Nelson Heleno
Barbosa, vitimado pelo acidente que ocorreu naquela
fábrica no dia 3 deste mês.

Setembro de 200 I

A morte do funcionário foi causada por uma explosão no setor de pólvora da unidade da indústria situada
em Magé, Rio de Janeiro. Outro funcionário, Gilmar de
Souza Ângelo, também recebeu o impacto da explosão
e sofreu ferimentos na cabeça e nos braços.
O acidente é profundamente lamentável e serve
de alerta para que sejam conferidas as normas de segurança aplicadas na empresa. Esperamos que a perícia técnica realizada no local seja capaz de esclarecer os motivos do acidente, para que as medidas preventivas sejam imediatamente aplicadas, de forma a
evitar que a tragédia se repita.

A Indústria de Material Bélico do Brasil-IMBEL,
que é vinculada ao Ministério da Defesa, produz ar·
mas e munições para as Forças Armadas e é uma
das maiores fábricas de armamentos da América do
Sul.
A empresa possui tecnologia de ponta e consegue produzir equipamentos cuja qualidade é internacionalmente reconhecida. Um de seus produtos mais
conhecidos é o fuzil automático leve - FAL, fabricado
desde 1964 e exportado para dezenas de países. Recentemente, a empresa ganhou concorrência para
vender pistolas para o FBI, polícia federal dos EUA.
Toda essa capacidade técnica é motivo de orgulho para a indústria nacional, que, assim, dá mostras
de que pode competir de igual para igual com seus
concorrentes.
Mas nunca é demais enfatizar que o objetivo primeiro de todo o desenvolvimento tecnológico é o
bem-estar das pessoas. Quando isso não é alcançado, perde-se completamente o brilho de qualquer
conquista, por mais lucrativa que seja.
Nesse sentido, lamentamos profundamente a
morte de Nelson Heleno Barbosa. Tanto quanto Gilmar de Souza, ele trabalhava há quinze anos na
IMBEL, onde recebia atualmente R$ 286 por mês.
O fato retrata a realidade de grande parte do
povo trabalhador brasileiro, que constrói com suas
mãos a riqueza deste País, mas permanece quase
sempre anônimo e não tem o reconhecimento que
merece pelo esforço realizado.
Por isso, gostaria de deixar registrada nos Anais
desta Casa minha homenagem a esse homem que
aos 38 anos de idade perdeu a vida num acidente que
talvez pudesse ter sido evitado.
Nelson Heleno é um exemplo da dedicação do
trabalhador brasileiro, e por isso merece nossa admiração e nosso respeito.
I

Obrigado.
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O 5R. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, debater e propagar os prejuízos do modelo
adotado pelo Governo Federal para a previdência do
servidor público é um dos objetivos do 10 Encontro
Nacional sobre Assuntos de Aposentadoria dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais,
que se realizará nos dias 19, 20 e 21, aqui em Brasília.
Nesses três dias, os 400 trabalhadores aposentados que participam do encontro têm como principal
objetivo conhecer a realidade das questões referentes à aposentadoria dos servidores; expressar a disposição política de não aceitar ataques nem a quebra
de seus direitos previdenciários; unificar e organizar a
luta dos trabalhadores, definindo estratégias e articulando com os servidores da iniciativa privada a defesa
da previdência social pública, contrapondo-se à privatização.
Não é nenhuma novidade que nestes longos
anos de governo, FHC promoveu inúmeras artimanhas para eliminar do Estado o dever de cuidar da
previdência social pública. E, como o setor representa
grande negócio para os grupos privados, vem tratando de sucatear o serviço público, seja alegando supostos déficits causados pelos aposentados e pensionistas, seja eliminando direitos e conquistas, impedindo a concessão de aposentadorias e reduzindo os
valores a serem pagos.
Estamos certos de que nesses três dias os trabalhadores conseguirão encontrar a melhor estratégia para combater os ataques a direitos tradicionais,
individuais e coletivos, garantidos pela Constituição
que este Governo insiste em descumprir, abraçando
as causas do capital financeiro internacional.
A paridade de vencimentos com os servidores
da ativa, a garantia de não sofrer desconto previdenciário depois de aposentados e o resgate das perdas
sofridas ao longo de sete anos sem reajuste são as
principais bandeiras dessa brava gente, que um dia
conseguirá ver o seu País governado por homens que
privilegiem a justiça social e aprovem leis que defendam os direitos dos trabalhadores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no último dia 10 de agosto, o Jornal
do Brasil publicou editorial intitulado "O país tem vergonha de seus deficientes", em que discorre sobre as
dificuldades que os portadores de deficiência enfrentam no País. Numa verdadeira aula sobre o tema, o
jornalista Gilberto Di Pierro, que também é Presidente
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do Projeto Down - Centro de Informação e Pesquisa
da Síndrome de Down, retrata o descaso com que os
portadores de deficiência no Brasil são tratados. Seja
com eventos beneficentes que beiram ao ridículo, ou
pela falta de esclarecimentos ou prevenção na área
de anomalias genéticas, passando pela falta de rampas e banheiros adaptados, o fato é que nós não sabemos nem quantos portadores de deficiência existem ao certo no País.
Sr. Presidente, solicito a V. Exa autorização para
a transcrição na íntegra nos anais desta Casa do referido artigo, para que sirva de fonte de referência de
leis que dêem condição de vida mais digna a essa
parcela da população.
ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

"O país tem vergonha de seus deficientes
Gilberto Di Pierro

Um país que reconhece, por meio de dados dos
institutos oficiais, que tem urna população de 44 milhões de indigentes, brasileiros que sobrevivem em
miséria absoluta, poderia até alegar que essa é sua
prioridade. Um contingente de deficientes (mental e
motor) estimado pela Organização Mundial de Saúde
em 19 milhões de brasileiros (cerca de 12% da população), mesmo que uma boa parte faça parte do bloco
dos miseráveis, permanece relegado a um plano indiscutivelmente inferior. A começar pela falta de informações corretas.
No Censo de 1991 não aparecia nenhum dado
efetivo sobre o número de deficientes no Brasil. No
questionário dos recenseadores havia apenas um
item ligado a deficientes físicos. No Censo de 2000
havia uma inusitada pergunta que deveria ser feita diretamente ao portador de deficiência mental, no item
4.10: "Tem alguma deficiência mental, permanente ou
que limite suas atividades habituais? (Como trabalhar, ir à escola, brincar etc.)". Imagine-se um recenseador perguntando o que exigia o formulário a um
portador de deficiência mental. O resultado não poderia ser outro: de novo, o censo não mediu o contingente de deficientes mental e motor. Poder-se-ia até deduzir que o país tem vergonha de seus deficientes,
que prefere ignorá-los. Mas, pior, as governantes tripudiam sobre a universo dos portadores do retardo
mental e motor, malgrado os seminários em que burocratas e acadêmicos de plantão despejam teses sem
que nada resulte em algo prático.
Se o país engatinha nas soluções para deficientes físicos (em São Paulo, de toda a frota de ônibus
que serve a cidade, apenas 10 têm condições de re-

44476 Quinta-feira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

colher deficientes físicos), na área de deficiência
mental o quadro é mais triste, a começar por não se
saber quantos são esses brasileiros. As estimativas
da Organização Mundial e da Pan-Americana de Saúde quantificam em 40% os portadores de deficiência
mental no universo de deficientes. Algo em torno de
7,5 milhões de deficientes mentais, incluindo-se aí
anomalias conhecidas e desconhecidas, passando
por esquizofrênicos a portadores de danos irreversíveis causados por excesso de drogas ou álcool.
Nisso reside mais um problema: incluir todos no
mesmo contingente é, no mínimo, uma injustiça para
os que têm razoável grau de sociabilidade, de serem
treináveis, educáveis e até aproveitáveis num mercado de trabalho, adaptado ou não. Hoje, são conhecidas 2 mil síndromes genéticas provocadoras de deficiência mental e motora, detectadas por alterações
cromossômicas ou traços e comportamento característicos. E há outras 2 mil síndromes das quais a comunidade científica não faz idéia da origem.
No Brasil, não existe nenhum programa de esclarecimento ou prevenção na área de anomalias genéticas. Conhece-se a faixa de risco, que aumenta a
partir dos 40 anos de idade, mas existem acidentes
genéticos que não escolhem idade. No caso da Síndrome de Dawn, que significa 92% das síndromes genéticas, o volume de bebês afetados aumenta na população mais jovem: mais pais jovens fazem mais filhos e mais bebês Dawn podem nascer. É como numa
estrada onde transitam 550 caminhões e um sempre
tem um pneu furado. Casos de cromossomos quebrados (expressão mais fácil), tresloucados, ninguém
tem consciência disso tudo que poderia ser resolvido
com um simples cariótipo que estabelece o RG genético de cada um de nós. Para detectar defeitos durante a gravidez, temos a amniocentese e o vilo-corial.
Mas, novo problema: se detectada uma anomalia ge·
nética, a legislação impede de interromper, legalmente, a gravidez. Mas cada candidata a mãe tem todo o
direito de saber quem está gerando. Contudo, num
país onde pessoas sem deficiência morrem em macas nos corredores de hospitais públicos, sem médicos para socorrê-Ias ou equipamentos funcionando,
falar em cariótipo ou vila-corial pode parecer surrealista. Fazer acompanhamento de gravidez na periferia
de São Paulo ou do Rio, onde médicos fogem com
medo da violência, chega a ser insólito.
Este é o Ano do voluntário. Quem imagina que
isso significa mais gente disposta a auxil!ar o menos
aquinhoado pela natureza (ou pela própria sociedade), engana-se. O que se vê são figuras conhecidas
posando para fotógrafos, grandes reuniões para dis-
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cussões dos assuntos e muito poucos resultados práticos. Grandes empresas também preferem financiar
espetáculos ou mostras de arte a destinar uma boa
verba para instituições reconhecidas no mercado. Parece que esse bloco que faz estardalhaço quando
anuncia grandes lucros tem vergonha de assinar ou
pôr seu logotipo na porta de uma clínica que ajude deficientes mental e motor a conquistar um mínimo de
qualidade de sobrevivência.
As grandes noites beneficentes beiram o ridículo. Pode-se pagar R$200 para um jantar ou uma festa,
"com renda revertida" em benefício de alguma obra
na área de excepcionais. No final das contas, se sobram 5% desse total para instituições, é muito. Nos últimos anos tem havido uma febre de bazares com
renda para grupos de auxílio a deficientes. Um deles
chegava ao cúmulo de destinar R$1 para a entidade
por roupa vendida. Se um vestido custava R$300, ou
R$30, apenas um real ia para a instituição. É triste. Há
um ano, me vi na frente de duas burocratas de um departamento da Prefeitura de São Paulo que, conhecendo o trabalho de minha instituição, me perguntavam se eu trabalhava com algum ''voluntário contratado". Respondi que, se era voluntário, não deveria ser
contratado. Se fosse, eu pagaria tributos sobre essa
contratação que teriam melhor utilidade se destinados às crianças especiais com as quais a entidade
trabalha. As burocratas não gostaram da minha resposta.
O país que tem 44 milhões de pessoas vivendo
abaixo da linha da pobreza tem uma legião de novos,
deficientes mental e motor, surgida de síndromes genéticas. Número que o Censo de 2000 não conseguiu
apurar. Os únicos números existentes nesse segmento resultam de um levantamento feito em 1996 por estimativa, contando com a apoio de clínicas particulares e associações de pais e amigos de excepcionais,
que indicava uma população em torno de 130 mil portadores da Síndrome de Down no país, de bebês até
a terceira idade. Sim, existe uma população Down de
terceira idade. A cardiopatia que muitos possuem ao
nascer - e que os vitimava cedo - pode ser resolvida
por cirurgia, ainda na primeira fase da vida. Há alguns
anos o Governo Federal, por meio da Previdência, resolveu ser generoso com os portadores de deficiência
mental e motora originada por anomalia genética.
Cada um desses brasileiros teria direito a um salário
mínimo vigente no país. Com uma condição: que todos os demais integrantes da família, reunidos, não
ganhassem, por mês, o equivalente a 1/4 do salário
mínimo vigente. Hoje, para o deficiente levar R$180
por mês, sua família toda teria de provar que não ga-
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nha mais do que R$45 por mês. Só que a surpreséi - e
certamente a deficiência plena dos governantes não fica por aqui: desde outubro de 1998, quando
chegaram ao país os reflexos da crise asiátic.1, o benefício foi suspenso. E não voltou mais.
Resumindo, o problema do deficiente no Brasil
não se restringe a rampas nos cinemas e banheiros
adaptados. É fantasticamente maior. Muita gente poderá dizer que, diante dos 44 milhões de miserál,'eis
que comem, quando dá, uma vez por dia, trate.-se de
uma minoria e as comunidades que encontrem as
suas soluções. O que até pode ter uma certa lógica.
Mas não impede que os raros brasileiros que militam
na área dos deficientes, que possuam um mínimo de
informação, bom senso e espírito comunitário, morram um pouco, todas as manhãs, ao acordar, de vergonha do país onde vivem.
Um país que tem vergonha dos seus deficientes.
• Gilberto Di Pierro, colunista sob o pseudônimo de Giba
Um, é presidente do Projeto Down - Centro de Informação e Pesquisa da Slndrome de Down.•

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Attalus 11, Rei de Pérgamo, em 159
a.C., fundador da cidade de Filadélfia, na Ásia Menor,
era chamado Philadelfho por causa de sua devoção
ao antecessor e irmão, Eumenes 11. O composto grego philos (amigo) e adelphós (irmão) formou a bela
palavra Filadélfia, que, além de significar fraternidade, traz em sua formação histórica a idéia de respeito
ao predecessor, ao que veio antes na rota dos tempos
e contribuiu para quem veio depois.
Justamente essa dupla idéia inspirou a fundação do Instituto Filadélfia de Londrina: fraternidade e
gratidão.
O Instituto Filadélfia de Londrina foi fundado em
10 de maio de 1945, pelo emérito pastor evangélico
Zaqueu de Mello, sob o ideal de erigir um templo de
saber onde se reuniriam os filhos da Fraternidade Humana, sociedade civil constituída de reunião de igrejas evangélicas e mantenedora de instituições de ensino.
O instituto nascido do sonho do ilustre educador, tendo iniciado suas atividades de ensino de 10 e
20 graus com o Colégio Londrinense, prosseguiu em
seus ideais de ensino, atravessou crises e transpôs
obstáculos, até a criação do Centro Universitário Filadélfia de Londrina - CEULON, em 4 de agosto de
1971, mais tarde Centro de Estudos Superiores de
Londrina - CESULON, que iniciou suas atividades
com quatro cursos: Pedagogia, Ciências Sociais, Psicologia e Matemática, logo depois convertido em
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Ciências, Licenciatura em 1 grau e Habilitação em
Matemática, os quais foram reconhecidos pelo MEC
em 1975.
.
Aos quatro primeiros cursos somaram-se os de
Enfermagem e Obstetrícia, em março de 1980; Arquitetura e Urbanismo, em maio de 1980; Tecnologia em
Processamento de Dados, em março de 1981; Administração de Empresas - Habilitação em Informática,
em junho de 1988; Ciências Contábeis, em fevereiro
de 1988, e Licenciatura em Ciências Biológicas, em
agosto de 1998, estando hoje já aprovados os novos
cursos de Comunicação Social, Teologia e Engenharia Civil, com ênfase em Gestão da Construção e
Ambiental.
Mercê da dedicação e do esforço do dinâmico
Diretor Administrativo do Instituto Filadélfia de Londrina, Dr. Eleazar Ferreira, que assumira também o cargo de Diretor-Geral do CESULON, em janeiro de
1996, o Centro de Estudos Superiores de Londrina
transformou-se em Centro Universitário Filadélfia UNIFIL, em 24 de abril do corrente ano.
Faço este registro, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com o orgulho de haver contribuído para
a concretização desse objetivo, que envolveu a reformulação de cursos, investimentos em laboratórios e
biblioteca, revitalização e ampliação da estrutura física da instituição, caracterizando rápidas e profundas
mudanças.
Consolidada como instituição de ensino, pesquisa e extensão, com 2.634 alunos matriculados, a
UNIFIL oferece atualmente 12 cursos de
pós-graduação, lato sensu, ministrados por 220 professores, dos quais 82% têm títulos de especialização, mestrado e doutorado, docentes da USp,
UNICAMP, UFRGS, UFPR, PUC/PR, UNESP, UFSC,
UEL, UEM e UNIFIL.
Inteiramente subsidiados pela mantenedora,
estão em andamento onze projetos de extensão, docentes e alunos atendendo à comunidade em suas
múltiplas necessidades e carências. Quanto à pesquisa, há nove linhas de pesquisa definidas pela comunidade pesquisadora, com 17 projetos em desenvolvimento. Nesses projetos, estão envolvidos 86 monitores, que recebem bolsa equivalente a 20% de desconto no valor da mensalidade.
A Clínica da Saúde e o Ambulatório de Nutrição
propiciam melhor qualidade de vida à população filiada, que é atendida por estagiários e monitores, supervisionados por professores. Para a viabilização dos
estágios e dos projetos de extensão, a UNIFIL mantém 44 convênios com diferentes instituições e empresas.
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Também é regularmente apresentada a revista
Terra e Cultura, com tiragem de 400 exemplares. Distribuída inclusive para outros Estados da Federação,
essa revista publica artigos originais de autores e
pesquisadores da comunidade.
Anualmente, realiza-se o Simpósio de Estudantes, este ano em sua 9a edição, com a participação de
alunos da UNI FIL e de outras instituições, cujos trabalhos são publicados no caderno "Anais do Simpósio
de Estudantes". Em 2000, foram publicados 392 trabalhos.
Tendo como ideal a difusão de valores calcados
nos princípios de respeito à cidadania e à dignidade
do ser humano e a disseminação da cultura e do saber, a novel instituição cumpre seu papel com bom
desempenho em sua missão de educar, formando
profissionais conscientes e capazes de exercer influência onde atuarem, na perspectiva de promover
as mudanças sociais, políticas e econômicas tão almejadas pelo povo.
Ao finalizar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabenizo os fundadores do Instituto Filadélfia
de Londrina, os atuais dirigentes da UNIFIL, seus docentes, alunos, funcionários e colaboradores, formulando votos de continuidade em sua trajetória de amplo sucesso.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a intenção do Presidente
da República de vetar parcial ou totalmente o projeto
de lei que institui o novo Código Florestal atende a interesses nacionais inegociáveis.
O texto original constante da Medida Provisória
nO 2.166, enviado ao Congresso para ser convertido
em lei, foi posto de lado, em razão do substitutivo
apresentado na Comissão Mista do Congresso pela
bancada ruralista e aprovado.
A iniciativa propõe novidades alarmantes,
como a redução da área de preservação ambiental
da Amazônia.
Uma das barbaridades concebidas no substitutivo permite reduzir de 80% para até 20% as matas nativas das propriedades rurais destinadas por lei à preservação. Abriu-se perspectiva de devastação capaz
de extinguir pelas derrubadas a maior parte da biodiversidade amazônica e condenar ao malogro qualquer projeto de desenvolvimento sustentado.
Mas o caráter maligno da proposta não se esgota
aí. Corre nos trilhos do substitutivo um certo trem da alegria. Trata-se do dispositivo que concede aos produto-
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res rurais o direito de receber bônus do Governo como
prêmio pela não utilização de áreas verdes. A compensação chegará ao absurdo de 70% do valor estimado
para hipótese de arrendamento da propriedade. Os ativos assim const~uídos podem ser usados para resgate
de dívidas com a Previdência e a Receita Federal e até
de empréstimos lastreados pelo Tesouro.
Está aí embutida espécie de pacote fiscal cujo
efeito será a frustração de receitas da União. Um buraco no Erário, que só poderá ser preenchido pela distribuição de novos sacrifícios aos contribuintes. Além,
é obvio, de criar no País nova casta de privilegiados.
O substitutivo mostra a ânsia da bancada ruralista em explorar o empreendimento rural nos tratos
amazônicos ao preço da destruição da floresta tropical e de suas riquezas naturais. Ânsia e ignorância.
Não percebe que os solos da região exibem baixa fertilidade. A exceção são manchas de terras pretas e algumas áreas aluviais na várzea do Rio Amazonas.
À derrubada das árvores para ocupação da agricultura, por exemplo, seguese contínuo empobrecimento do solo. São as quase oito toneladas de folhas mortas, galhos, flores e frutos que caem por hectare que
sustentam a floresta. É assim que se mantém a reposição dos minerais e matérias orgânicas na terra. O fenômeno explica o fracasso de tantos projetos agrícolas implantados, e logo abandonados, na região.
O Presidente da República atuará com perfeita
noção de seus deveres, e do interesse nacional, se
vetar as desastrosas inovações do substitutivo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, pequenos e médios produtores rurais nordestinos que há quatro anos sofrem as conseqüências de chuvas irregulares (1998, 1999, 2000 e
2001), com perda quase total das safras agrícolas,
estão sendo submetidos a nova provocação: o Banco
do Nordeste do Brasil os vem notificando a pagar parcelas vencidas de modestos financiamentos obtidos,
sob pena de execução judicial, com a conseqüente
perda da terra, único bem que possuem.
Somente em meu Estado, o Ceará, cerca de 110
mil pequenos e médios agricultores já se acham impossibilitados de obter novos financiamentos agrícolas e de
comprar a prazo, por terem sido incluídos no listão de
inadimplentes do BNB. Os débitos relacionados pelo
Banco elevam-se a 180 milhões de reais.
Sem ter como pagar, no momento, as prestações em atraso, os agricultores inadimplentes estão
ameaçados de perda da propriedade hipotecada, o
que vem gerando clima de apreensão generalizada e
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insegurança, agravando ainda mais a já difícil situação social no semi-árido nordestino.
Na região dos Inhamuns, no Ceará, notadamente no Município de Tauá, há verdadeiro clamor contra
as medidas adotadas pelo BNB. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará FETRAECE e a Assembléia Legislativa do Estado,
solidárias com os agricultores inadimplentes, vêm de
promover, na cidade de Tauá, audiência pública com
a participação do Presidente do Legislativo Estadual,
Deputado Wellington Landim, e outros Parlamentares, Prefeitos da região e lideranças comunitárias,
para uma avaliação da situação, na busca de um entendimento com o Banco do Nordeste.
Os Deputados presentes ao encontro em Tauá
ficaram sobretudo sensibilizados com os depoimentos dos produtores, ameaçados de perda de suas propriedades, muitas delas obtidas por herança ou adquiridas com muito sacrifício.
Entre os muitos casos avaliados, um principalmente impressionou os Parlamentares: o de Orlando
Barros, pequeno produtor rural que vendeu tudo o
que possuía para comprar cem hectares de terra e
nela produzir para o sustento familiar.
De um empréstimo no valor de aproximadamente 27 mil reais, ele deve, hoje, mais de 78 mil reais.
Em emocionado depoimento, Orlando Barros
disse que está perdendo sua propriedade e sua força
de trabalho para o Banco, por não dispor dos recursos
suficientes para quitar as prestações vencidas, cobradas judicialmente.
Seu desencanto maior é por ter acreditado que
o Banco seria parceiro no financiamento e, portanto,
o ajudaria na eventualidade de perda da produção
agrícola, no caso de escassez de chuvas no sertão de
Tauá, concedendo-lhe prazo maior para o pagamento
das prestações em atraso.
Em todo o Estado do Ceará, as safras agrícolas,
no corrente ano, praticamente não existiram. Houve
perda quase total, chegando no caso da cultura do algodão a 80% da área cultivada.
"A abertura do mercado, aliada às altas taxas de
juros bancários, e a seca que castiga o Nordeste em
2001 , a maior dos últimos oitenta anos, inviabilizam o
setor rural cearense", ressalta o Presidente da
FETRAECE, César Gondim.
Com a falência do setor agropecuário, acrescenta, "o desemprego no meio rural atinge 650 mil
pessoas, sendo 150 mil trabalhadores assalariados".
(Os chamados diaristas.)
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Dados levantados pelos pesquisadores da Federação dos Agricultores do Estado do Ceará indicam
que parte das dividas dos pequenos e médios produtores rurais é com o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), cuja operacionalização dos recursos compete ao Banco do Nordeste.
No Município de Tauá, um dos mais castigados
pelo flagelo da seca 2001, a situação é mais grave por
existirem mais de 3 mil agricultores inadimplentes.
O Presidente da Comissão de Endividamento
Rural do Município, Antônio Marcos Marcelino, revelou que quase 100% dos agricultores são miniprodutores, com propriedade de até 350 hectares.
Mas a situação de penúria não se restringe ao
Município de Tauá. É igualmente preocupante nos
Municípios de Aiuaba, Arneiroz, Quiterianópolis, Parambu e Catarina, dentre muitos outros, como também na maior parte do semi-árido nordestino.
Somente na região dos Inhamuns, sessenta pequenos agricultores já tiveram decretada a execução
das propriedades hipotecadas, enquanto mais 250
estão ameaçados com processos em tramitação na
Justiça.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o flagelo
secular da seca, no Nordeste, vem sendo causa de
um acentuado desequilíbrio regional, que gera problema social de conseqüências imprevisíveis.
Vale lembrar, a propósito, que na seca de 1952,
no Governo de Getúlio Vargas, foi criado o Banco do
Nordeste do Brasil, BNB, com a finalidade de assistir
os agropecuaristas do semi-árido, concedendo-lhes
financiamento para instalações de poços e a construção de pequenos açudes e barragens submersas.
Ao BNB coube ainda financiar obras de irrigação, aquisição de construção de silos e de armazéns
nas fazendas, compra ou reforma de equipamentos e
maquinarias agrícolas ou industriais, aquisição de reprodutores ou animais de trabalho; produção de energia elétrica; plantação técnica e intensiva de árvores
próprias à ecologia regional, especialmente as xenófilas, citadas como de reconhecido valor econômico;
serviços de obras de limpeza de rios e canais; financiamento, mediante penhor mercantil, dos produtos regionais até o limite máximo de 80% do seu valor comerciai, ou preço mínimo oficialmente fixado; construção e instalação de armazéns nos centros de coleta e distribuição e de usina de beneficiamento e industrialização de produtos da região.
Vinculou-se ao BNB a aquisição, preparo e loteamento de terras para venda de pequenas propriedades rurais a longo prazo, e as despesas de transporte
e sustento do colono durante o período inicial.
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Operando com sede em Fortaleza, o BNB veio a
ser o primeiro órgão do Governo Federal criado para
atuar, efetivamente, no processo de desenvolvimento
da região, a chamada área do Polígono das Secas.
Com sua fundação, começava-se a dar dimensão nacional ao problema regional do Nordeste.
As medidas a longo prazo previam também o
fortalecimento da política de desenvolvimento mais
integrado na região, intensificando-se esforços para
tornar a agricultura menos vulnerável às secas, acelerando-se a execução de amplo programa de integração no Nordeste.
Foi prometido, partir de então, maior apoio ao
pequeno e médio produtor rural nordestino, em termos técnicos e financeiros, inclusive para pesquisas
agrícolas e duplicação da política de preços mínimos,
extensão rural e disseminação de insumos modernos.
Das medias adotadas, a partir da fundação do BNB e
da SUDENE, vale lembrar, ainda, a aquisição de adubos, sementes, pequenas máquinas e ferramentas
agrícolas, arames, rações para animais, medicamentos veterinários, animais de serviços e de criar, construção e conservação das águas, bebedouros, estábulos, currais, galpões e outros, formação e restauração de pastagens e de culturas torrageiras, notadamente a arbórea e as xerófilas.
Posteriormente, cuidou-se de outras medidas
também ligadas ao crédito de emergência aos agricultores e criadores do Polígono das Secas.
Como se vê, desde a fundação e ao curso de
sucessivas anos, foram dadas ao BNB competências
efetivas e precisas para assistir, inclusive financeiramente, os pequenos e médios produtores rurais no
semi-árido, de forma a mantê·los ligados à terra.
Nada mais justo, portanto, que se procure na
conjuntura atual manter gestões com os dirigentes do
BNB para viabilizar um acordo que atenda, na medida
do possível, à situação dramática dos rurícolas nordestinos, ameaçados de perda de suas terras.
Sessenta pequenos proprietários rurais, na região dos Inhamuns, no Ceará, já tiveram decretada a
execução das suas propriedades, enquanto outros
250 estão ameaçados, com processos de execução.
Urge, portanto, dar seguimento ao diálogo, para
restituir aos pequenos e médios proprietários rurais
cearenses, e dos demais Estados do semi-árido, a
tranqüilidade necessária.
Deputados Estaduais, juntamente com diretores
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no
Estado do Ceará, FETRAECE, estão unidos nas gestões para renegociação dos contratos com o BNB,
que atenda às peculiaridades da situação de flagelo,
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predominante na região, e conceda aos agricultores
inadimplentes maiores prazos par a quitação das
prestações contratuais em atraso.
Vale registrar, nesse tocante, o empenho demonstrado pelo Deputado Domingos Filho, companheiro do PMDB, em parceria com o Presidente da
Assembléia Legislativa do Ceará, Deputado Wellington Landim.
Lembram eles, com justificada razão, o fato de haver o Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, estimado
uma queda de mais de 60% na safra de grãos do corrente ano, no Ceará, em relação a 2000, totalizando
405,75 mil toneladas. É o menor resultado dos últimos
anos, voltando a patamares de 1992 (427,98 mil toneladas). A redução, incluindo a safra de algodão, já chega a
67,15%. São 134 dos 184 Municípios cearenses atingidos pelas conseqüências do flagelo da seca.
A situação é explicada, pelos setores técnicos,
como fruto da agricultura de subsistência e sem rentabilidade que, por causa da escassez de chuvas, deixou entre 650 a 700 mil trabalhadores rurais desempregados no corrente ano, segundo dados recentes
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no
Estado do Ceará - FETRAECE. O total de trabalhadores na agricultura no Estado é de 1,17 milhão.
O Presidente da FETRAECE, César Gondim, e
o Presidente da Federação da Agricultura no Ceará
(FAEC), José Ramos Torres de Mello Filho, sustentam que não existe política agrícola no Estado capaz
de fazer face aos rigores de uma seca.
Por tudo isto, espera-se que o Banco do Nordeste do Brasil esteja aberto à renegociação dos débitos
dos pequenos e médios produtores rurais do semi-árido, para que estes possam honrar os compromissos assumidos, sem maiores sacrifícios, e para
que não venham a perder a terra adquirida, único
bem de que dispõem.
O BNB e o Banco do Brasil devem considerar no
exame da questão que a rigidez no cumprimento das
cláusulas contratuais, poderá resultar em grave crise
social, de conseqüências imprevisíveis. O bom senso
aconselha, no momento difícil vivido pelos agricultores do meu Estado e do semi-árido nordestino, sensibilidade diante dos problemas com que se defrontam
pequenos e médios proprietários rurais do sacrificado
Nordeste brasileiro, sem o que haverá inevitável colapso do setor produtivo estadual e regional.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desvio de função de funcionários, uso de recursos para pagamento de encargos previdenciários,
utilização de inseticidas com data de validade vencida
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e outras irregularidades foram constatadas pela auditoria que o Ministério da Saúde realizou na aplicação
de verbas destinadas à Prefeitura de Santos para o
Plano de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa).
A auditoria foi resultado de ofício encaminnado
por esta Deputada àquele Ministério, no início de fevereiro. Nesse ofício citei notícias divulgadas ~)ela imprensa local, dando conta de que houve requde3cimento da dengue na cidade e das críticas de ge::itor
municipal ao Governo Federal, que estaria repassando recursos insuficientes para o combate à doença.
Solicitei então mais recursos para o PEAa e, em
paralelo, que o Ministério da Saúde efetuasse auditoria sobre a utilização das verbas já encaminilaJas,
em função de denúncias sobre supostos desvios na
aplicação de tais recursos, inclusive na contratação
de agentes políticos.
As conclusões da auditoria nos foram encaminhadas esta semana. O relatório afirma que R$
420.056,98, repassados pelo Governo Federal para o
combate à epidemia, foram utilizados de forma irregular pela Prefeitura de Santos. O documento salienta
também que o desvio de recursos e a falta de eficácia
nas ações de erradicação do mosquito transmissor
da dengue provocaram recrudescimento dos casos
da doença no Município. Em 2000, foram registrados
72 casos, número que subiu para 11.454, apenas até
junho deste ano.
Entre outros procedimentos irregulares apontados pela auditoria, destaco a contratação de 24 funcionários para atuar no PEAa, mas que foram desviados
para exercer outras funções na Administração Municipai, sendo que quinze deles tiveram seus salários pagos com verbas vinculadas ao convênio; a utilização de
recursos para pagar encargos previdenciários, e pagamento irregular de serviços e material de consumo.
Os dados da auditoria demonstram o descalabro de uma administração que não prima por eficiência e honestidade de propósitos. O desvio dos objetiv~s .e, prin~jpalme~te~ a m~I~~rsação dos. recursos
publlcos sao gravl~slmos IllcltOS e precisam ser
exemplarmente punidos.
Encaminhei cópias do relatório de auditoria à
Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, ao
Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da
União, solicitando sejam determinadas as providências cabíveis, objetivando a devolução aos cofres públicos dos recursos de~viados e exemplar punição para
todos os responsáveis.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ARV KARA (PPB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
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dos, diante da morte de um ente querido, sentimos
que a perda deixa em todos nós uma lacuna irreparável. E, como em todos os momentos de nossa vida,
vamos encontrar conforto nas páginas da Bíblia Sagrada, como nesta passagem de Tessalonicenses I:
"Irmãos, não fiquem tristes por aqueles que morreram, como fazem as pessoas que não têm esperança.
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, da mesma
forma cremos que aqueles que morreram em Jesus
Deus vai conduzi-los para a sua companhia".
É com essas santas e sábias palavras que queremos, neste momento, apresentar o nosso conforto
à família do saudoso Sérgio Luiz Moreira Lobato, o
querido e respeitado Soldado Lobato, que nos deixou
tragicamente no dia 25 de agosto último.
O Soldado Lobato, Sr. Presidente, era um militar
exemplar, tendo falecido quando acidentou-se prestando serviços na Rodovia Ayrton Senna. A vida é
cheia de enigmas que a nós, simples mortais, é muito
difícil de ser entendida. Sabemos que faz parte da essência humana nascer, crescer e morrer; porém nunca aceitamos esse desígnio quando ocorre tal fatalidade para com as pessoas que nos são caras.
Ao fazermos essa menção, da tribuna da Câmara Federal, queremos prestar nossas homenagens
póstumas ao Soldado Lobato, nascido em Taubaté no
dia 9 de julho de 1968, filho de José Moreira Lobato e
Xesta Maria Moreira Lobato. Sua carreira policial foi
iniciada em 2 de outubro de 1987, fazendo policiamento de rua. Em 1988 transferiu-se para a Polícia
Rodoviária, vindo a prestar serviço em Taubaté, na 3 8
Cia. do 10 Batalhão de Policiamento Rodoviário.
Cidadão dos mais benquistos de nossa comunidade, Sérgio Luiz Moreira Lobato era casado com a
Sra. Jaciene Carvalho Moreira Lobato, tendo o casal
três filhos - Deivison Luiz, de 11 anos; Danilo, 7 anos;
e Natan, 2 anos - a quem transmitimos os nossos
sentimentos por tão irreparável perda.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
São José dos Campos é um orgulho para todos
nós, valeparaibanos, mercê de sua grandiosidade industrial e tecnológica, que a colocam como uma das
maiores cidades brasileiras. E em São José dos Campos destaca-se um de seus mais aprazíveis recantos,
o Distrito de São Francisco Xavier, que esteve engalanado no último mês de agosto, quando comemorou o
seu 109° aniversário.
São Francisco Xavier tem uma área de 322 quilômetros quadrados, 29% da área total de São José dos
Campos, e conta com uma população aproximada de 4
mil habitantes. Quase a totalidade do distrito, 12.623
hectares, constitui uma APA - Área de Proteção Ambi-
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ental. Trata-se de área remanescente da Mata Atlântica
original que cobria toda a Serra da Mantiqueira. Nela, diversas espécies da fauna e da flora fizeram seu habitat
e seu refúgio para fugir da extinção. Graças à sua natureza privilegiada e seu clima tropical de montanha, cada
vez mais o distrito vem se constituindo em um recanto
preferido pelos turistas e para a construção de chácaras
e locais de descanso e lazer.
A origem do povoado de São Francisco Xavier,
Sr. Presidente, está ligada ao fato da localidade ter
sido passagem e pouso de tropeiros que vinham de
Minas Gerais, para comercializar seus produtos em
São José dos Campos. Também foi importante ponto
estratégico de paulistas na Revolução Constitucionalista de 1932.
O Distrito de São Francisco Xavier foi criado oficialmente através de Lei Estadual, em 1892, e devido
ao seu relativo isolamento, passou por um longo período com sua sobrevivência dependendo exclusivamente da agropecuária. Hoje, apenas 20% da sua população economicamente ativa se dedica à produção
agrícola, cultivando feijão, milho e mandioca, assim
como a pecuária leite.
Sua paisagem natural, de rica mata atlântica,
seus fortes declives e grandes altitudes, como o Pico
do Selado, com 2.082 metros, um dos mais altos do
País e de onde avistam-se as cidades vizinhas, compondo com o horizonte urn relevo harmonioso de
montanhas e vales, encantam os visitantes.
São Francisco Xavier, Sras. e Srs. Deputados,
apesar de ser distrito da progressista São José dos
Campos, mantém ainda características de um pequeno povoado de interior, com suas casas dispersas na
área rural, escola rural pública, capela, costumes de
organização social bem tradicionais, festas religiosas
e artesanato típico.
O turismo vem se expandindo no distrito joseense, atraindo praticantes de caminhada, rapei, mountain bike, paraglider, bóia-cross e vôo livre, para o
qual existe uma rampa no local. Para atender a essa
demanda, por conta do turismo ecológico e de suas
festas populares, São Francisco Xavier dispõe de
hospedarias, pousadas, áreas de camping, o recanto
Pedro David, a grande atração natural do Distrito, com
uma cachoeira com quinze metros de altura e várias
quedas, além de um crescente número de casas de
campo que ali estão sendo construídas.
Este é um breve relato do distrito de São Francisco Xavier, em cujas serras azuis, onde ainda encontramos um pedaço importante do remanescente
da Mata Atlântica, refugia-se o maior macaco da
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América do Sul, o Monocarvoeiro ou Muriqui, cuja es-

pécie encontra-se em extinção.
A convite do Administrador Distrital de São
Francisco Xavier, Antônio Fernandes da Silva, estivemos visitando o distrito, no período de seus festejos,
onde pudemos manter um agradável encontro com
seus moradores. As festas de seus 109 anos, dias 18
e 19 de agosto, contaram com Rua de Lazer, bailes,
missa solene na Igreja de São Sebastião, festividades
cívicas, com hasteamento de Bandeiras, corte do
bolo de aniversário e distribuição de barreado, tradicional prato da culinária típica, assim como apresentação da Orquestra Sinfônica da Fundação Cultural
Cassiano Ricardo, na Quadra de Esportes da Praça
Cônego Antonio Manzi.
Nesta oportunidade, congratulamo-nos, da tribuna da Câmara Federal, com as autoridades joseenses,
especialmente com as lideranças comunitárias e os
moradores de São Francisco Xavier, pelo transcurso do
109° aniversário desse querido e hospitaleiro Distrito.
Parabéns, São Francisco Xavier!
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a data de hoje, 19 de setembro, assinalaria mais
um aniversário de nascimento um grande brasileiro,
pernambucano de Recife, que mudou o País e o planeta, se ainda estivesse entre nós. Trata-se de Paulo Reglus Neves Freire. Ou, simplesmente, Paulo Freire.
Ele só não fez mais porque os militares, as classes dominantes que estão aí até hoje o expurgaram
daqui. Paulo Freire é dessas pessoas que ficarão na
história por ter pensado no povo oprimido e contribuído com a teoria e a prática para que essa gente recuperasse a dignidade devida.
Ele é o autor do chamado "Método Paulo Freire
de Alfabetização de Adultos". O revolucionário nesse
método é que o trabalhador é tratado como pessoa,
tem um lugar na sociedade, na história, e constrói sua
alfabetização ao mesmo tempo em que se constrói
nesse meio social e político. Paulo Freire mostrou que
o aluno aprende a ler e escrever a partir das palavras
e expressões que utiliza na comunicação cotidiana. E
não com as formas tradicionais e alienantes do tradicional e mecânico ba-be-bi-bo-bu, ou "vovô viu a uva",
que todos nós conhecemos.
O resultado do método Paulo Freire é que o aluno aprende a ler, escrever e ainda a resgatar seu papei na história.
Sobre os camponeses, em especial, indagou-se
o próprio Paulo Freire, quando esteve aqui em Brasília para uma palestra na Ceilândia, em 30 de agosto
de 1996:
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"... E eu perguntava o que é ser camponês? E ele (um camponês) respondeu: é sofrer, é esperar e não receber nunca; é ser
maltratado, é ver a mulher adoecer e não
poder socorrê-Ia, é ver a mulher ficar velha
aos 30 anos, é ver filho sonhar e jamais poder realizar; camponês é isto: é não ter direitos, por exemplo."
O Partido dos trabalhadores tem o maior orgulho em ter Paulo Freire como um dos seus fundadores. Ele se somou ao pequeno grupo de trabalhadores e intelectuais que gerou o PI.
Paulo Freire era um pensador. E junta-se a corrente de homens como Josué de Castro e Milton
Campos, que deixaram o legado de sua inteligência a
serviço dos mais humildes. "Pedagogia do oprimido",
uma de suas obras mais significativas, nos remete ao
ser humano sem recursos e submetido à opressão
cotidiana. E mostra a saída - pela consciência e ação.
Na mesma palestra que realizou na Ceilândia
em 1996, uma de suas últimas, ele explica o porquê
do seu método:
No fundo a minha compreensão da
prática educativa era a compreensão de
uma prática a serviço das classes populares
para desocultar verdades escondidas que
favoreciam, enquanto escondidas, as classes dominantes.
Depois de consagrado o método no final da década de 50, Paulo Freire recebeu inúmeros conv~es para
atuar no País. Ace~ou o conv~e para trabalhar no Governo João Goulart, dentro de um imenso programa de
alfabetização de adultos. O golpe dos mil~ares, porém,
eivado de burrice e crueldade, acabou com este sonho.
Pior: graças aos militares e à elite da época, o nome Paulo Freire e o seu método foi associado ao comunismo,
ao terrorismo; e o povo brasileiro perdeu a oportunidade
de dar um grande salto nessa questão.
Expulso daqui, Freire passou 11 anos fora do
Brasil. Deu aulas na Bolívia, Chile, Estados Unidos,
Suíça e vários países africanos. Revolucionário em
todos os sentidos, o método Paulo Freire tornou-se
referência mundial. Hoje há centros de estudos e difusão do seu método em todo o planeta.
Para os nordestinos, o método Paulo Freire representa a mudança de uma postura diante do mundo. Representa também o encontro intelectual (social e político) com a realidade que nos cerca. Quando o camponês aprende a ler e escrever a palavra "enxada" aprende também sobre quem manda na terra, nas águas, no
País. Nenhum coronel gosta do método Paulo Freire.
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Mas ele existe. Existe para fazer educação no
seu sentido mais profundo. mais árido. Como na poesia do seu conterrâneo, João Cabral de Melo Neto:
Uma educação pela pedra: por lições;
para aprender da pedra, freqüentá-Ia;
captar sua voz inenfática, impessoal
(pela dicção ela começa as aulas).

Outra educação pela pedra: no sertão
(de dentro pra fora, e pré-didática).
No sertão a pedra não sabe lecionar,
e se lecionasse não ensinaria nada;
Lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a
alma.
Esta é a lição de Paulo Freire. Lição que não se
esgota aí - no que ele fez, nas nossas homenagens, no
seu método. Ela se instala na História como marco de
um novo tempo. Como ele pensou, com humildade:
Estou absolutamente convencido, e sempre estive desde a minha mocidade, de que
nunca fazemos as coisas sozinhos. O que
coube a mim, talvez mais que a outras pessoas, foi ter visto, ter imaginado, ter sonhado claramente com umas coisas que nem todos estavam vendo, mas que se não tivesse havido a
solidariedade de uma quantidade enorme e
crescente de gente que confia em si mesmo,
de gente quer assumir um papel sério na história política deste País, eu seria esquecido.
Na próxima semana, dia 25 de setembro, por
sugestão de alguns companheiros de partido, realizaremos aqui uma sessão solene em homenagem a Paulo Freire. Esta Casa se sente honrada com esta homenagem porque ela dignifica o Congresso nacional
e resgata, com sua pessoa, a humanidade que temos
dentro de nós, e nos faz acreditar em sonhos maiores.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em julho e agosto do ano passado a produção rural do Paraná foi duramente atingida pelas geadas,
daí decorrendo a necessidade de indenização aos produtores da região, para perm~ir-Ihes honrar os compromissos financeiros assumidos para tocar a safra e, ainda,
dar continuidade a sua atividade agrícola, de suma importância para a produção de alimentos.
O Congresso se mostrou sensível à matéria.
Tanto que, em junho deste ano aprovou a Lei n°
10.253/01 que define dotação bastante àquelas indenizações.
Agora, somos informados pela Federação da
Agricultura do Estado do Paraná que o Governo des-
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conhece, por completo, a aprovação da mencionada
que era a identificação dela, e que dela me faz lemlei, resultando daí que aqueles produtores rurais conbrar sempre. Diz o seguinte esse versículo: "Combati
tinuam sem receber as devidas indenizações.
o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé."
A questão nos preocupa por dois de seus asSó que nesta noite eu peço vênia à minha avó
pectos dos mais negativos. Um deles está em que,
querida, avó Guilhermina, para dizer que o meu querie~ ?f.ício assinado pelo Secretá~io E~~cutivo do Mido Laurence Nóbrega e meu amigo Patriota não podem guardar a fé. Eles têm que retemperar a fé. Renlsteno da Fazenda, a Federaçao fOI Informada de
que o Ministério se viu na contingência de adotar metemperar esta fé e se unir a todos os lojistas do Brasil
didas acautelatórias que permitissem "consolidar o
que acreditam neste imenso Brasil.
esforço_contínuo q~~ vem sendo realiz~ad? para a fT.l~:
Esta via-crúcis que o Brasil passa hoje precisa
tornar-se um caminho de esperança. E esse caminho
nutençao da. establlld~de macroeconomlc~ do pais.
de esperança só será construído através do trabalho,
Ora, Sr. Presidente, delxan.do de I~do es~a linguagem
arrevesada de n.ossa au!o~ldade flna~celra, cabe u~~
porque a única forma de viabilizar o Brasil é através
pergunta bem direta, obJetiva: como fica essa establlldo trabalho
_
dade financeira num país onde o produtor rura', p u n i - '
do pelas forças da natureza, recebe punição também
.
Bertold Brecht, o grande poeta aler:na?, nos endas autoridades federais? Se abandonados a sua
sina q~e nenhu.m povo, nenhum país: pnnclpalmente
própria sorte e num Estado, como o Paraná, que é um
o Brasil: pode flc~r correndo com? no~ corre.mos, to:
dos maiores produtores de grãos deste País, como
dos atras de h.~rols. O 9ue o Bra.~11 esta preclsa~do e
d~ gesto~ herolcos e na~ ~e herols. O Brasil est~ pre~
fica a economia brasileira como um todo? Ou, ainda:
sem produção agropecuária suficiente, de que adianclsa~do e d~ gest~s equIlibrados. O que o Bras~1 est~
tam essas propaladas medidas de estabilidade maprecisando ~ da lei do bom sen.S<? O que o Brasil esta
.
croeconômica, para nos valermos de expressão do
precisando e de b~~s r~ferenclals.
próprio Secretário Executivo?!
Nós.. n~ Braslll~telro, que estamos aq~1 em todo
Ademais Sr. Presidente a questão tem outro
o nosso nncao , precIsamos romper esse Cicio de desencanto gue estamos tendo com os dirigentes da
aspecto altam~nte preocupant~. Este Congresso debateu exaustivamente e concluiu pela necessidade
nossa naçao.
de se reduzir a utilização de medidas provisórias pelo
Nosso povo mu~as vezes mostra um posicionaSr. Presidente da República. Na forma como vinha
mento de resignação, deixa estar, deixa com está. A reocorrendo, estávamos diante de um Executivo que
signação é uma forma de rendição e, hoje, o Brasil não
usurpava o direito de legislar do Legislativo, sem limipode abrir mão da contribuição individual e coletiva que
tes nem peias, abusivamente, pois.
cada um de nós deve dar para tirar o Brasil dessa
Agora veja-se o que acontece com as verbas orvia-crúcis e transformá-lo num caminho de esperança.
çamentárias da República. Decidindo dentro de seus
Ao longo desses doze anos nós estamos vendo o
gabinetes, servidores do Executivo, de nível ministeriBrasil ser aviltado, principalmente o setor produtivo, com
ai ou não, sugerem a adoção de providências por parintenções, grandes intervenções do Governo Federal.
Essas intervenções não foram negociadas com a societe do Executivo - sem qualquer consulta ao Congresso - no sentido de efetuar largos cortes no Orçamendade civil, não nos pediram permissão, não nos consulto que o próprio Congresso acabava de aprovar. E isto
taram para saber se queríamos que essas intervenções
vem sendo feito também de forma abusiva. Somente
ocorressem. Alguns iluminados em salas refrigeradas
no mês de julho deste ano foram aprovados dois deteoricamente resolveram decidir o nosso destino, e nós
eretos impondo limitações nos gastos oficiais. Um deestamos há 12 anos, 12 longos anos, padecendo, soles, datado do dia 23 de julho, tem o número 3.776.
frendo, mas sem perder a esperança de que em algum
Pois em 28 de julho, dois dia depois, publica-se o Deo Brasil entre no lado certo da história.
Como brasileiro, fico muito triste quando vejo
creto de nO 3.878, sobre o mesmo assunto.
Veja-se o abuso. O Executivo continua a goverum país corno o nosso que há décadas atrás priorizou
nar, agora por meio de decretos, tanto que, em dois
a indústria, priorizou - não de maneira consistente - a
dias, em apenas dois dias, Sr. Presidente, o Planalto
educação, priorizou a busca do petróleo, priorizou a
deu a público nada menos do que 102 decretos! E isto
estrada como fator de desenvolvimento, de maneira
é ou não é um abuso?!
indicativa e superficial a agricultura, e que hoje, para
O SR. GERSON GABRIELLI (Bloco/PFL - BA.
nossa vergonha, para vergonha do Brasil, prioriza o
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
combate à fome. Num país agrícola como o nosso
e Srs. Deputados, minha avó, anciã de 95 anos, tinha
isso é uma vergonha! Nós devíamos estar hoje de
um hábito interessante. Cristã fervorosa, todas as noimãos dadas aqui no Brasil, priorizando a educação,
tes chamava seus netinhos para ensinar-lhes versícuque é a única forma de termos consciência plena dos
nossos deveres, de conhecermos plenamente o senlos da Bíblia. Aquela anciã, que eu guardo com tanto
carinho e com tanta saudade, lia sempre um versículo
tido de cidadania e seu resgate; e, quem sabe, com
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desdobramento disso, assumirmos enquanto nação o
planejamento familiar, para que irmãos nossos continuem nascendo e não sendo já condenados a uma
vida marginal, curta e indigna.
O Pacto de Mongloa, assinado em 1977, na
Espanha, aconteceu porque existia um desequilíbrio
social. Estes desequilíbrios sociais no Brasil não têm
permitido o inarredável, o intransferível diálogo, o entendimento nacional que lhe dará o tom e o ritmo da
sua mudança.
O Brasil é feito de brasileiros trabalhadores, honestos, que estão se virando de todas as formas, seja
vendendo fichas telefônicas, vales-refeição.. Seja
como camelôs ou o que for, eles estão se vircmdo.
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v - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Partido

Bloco

RORAIMA

Alrnir Sá

PPB

Luciano Castro

PFL

PFL/PST

Luis Barbosa

PFL

PFL/PST

Presentes de Ror..hna

: 3

AMAPÁ

Antonio Feijão

PSOB

DI'. Benedito Dias

PPB

Eduardo Seabra

PTB

Jurandil Juarez

Presentes da Atnapá

PMOB

: 4

PARÁ

ElcJone Barbalho

PMOB

Gerson Peres

PPB

Giovanni Queiroz

POT

Haroldo Bezerra

PSOB

Socorro Gomes

PCdoB

PSB/PCOOB

Vlc Pires Franco

PFL

PFL/PST

Zenaldo Coutinho

PSOB

POT/PPS

Pre_n1:e.. de Pará : 7
AMAZONAS

Arthur Virgflio

PSOB

Atlla Lins

PFL

PFLlPST

Euler Ribeiro

PFL

PFL/PST

Pauderney Avelino

PFL

PFL/PST

Siras CaITlara

PTB

VanaBsa Grazziotin

Presentes de Asnozonas

PCdoB

PSB/PCOOB

: 6

RONDONlA

Agnaldo MunIz

PPS

PDT/PPS

Eurlpodes Miranda

POT

PDT/PPS

Expedita Júnior

PSDB

Nilton Capixaba

PTB

Sérgio Carvalho

PSOB

Presentes de Rondoraia

: 5

ACRE

IIdetonço Cordeiro

PFL

.João Tola

PPB

Mêrclo BIUar

PPS

Nilson Mourêo

PT

Sérgio Barros

psos

ZlIa Bazerra

PTB

Presentes do Acre : I>

44485

Pessoas que nós conhecemos, que ousam nos
representar, que muitas vezes não se qualificaram o
suficiente, não se prepararam para isso, quando exercem cargos públicos têm a ousadia de dizer: "Ah! Se
essas pessoas trabalhassem como nós..."
"Nosso presente é o futuro!" ("A. L')
Revolução dos pequenos.
Obrigado.

PFL/PST
POT/PPS
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TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci

Coelho

Igor Avelino
Osvaldo Reis
Paulo Mourão

PTB
PFL
PMDB
PMOB
PSDB

PFUPST

Presentes de Tocantins : 5
MARANHÃO
Costa Ferreira
Francisco Coelho

PFL
Pfl

Gastão Vieira

PMDB

João Castelo

PSOB
PFL
PSDB

Pedro Femandes
Sebastião Madeira

PFUPST
PFUPS,

PFUPST

Presentes de Maranhão : 6
CEARÁ

Almeida de Jesus

PSDB
PL

Antonio Cambraia

PSDB

Chiquinho Feitosa

Léo Alcântara

PSDB
PMOB
PCdoB
PPB
PSDB

Manoel Salviano

PSDB

Marcelo Teixeira

Adolfo Marinho

Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares

Moroni Torgan

PMDB
PFL

Pimentel Gomes

PPS

Vicente Arruda

PSDB

PLlPSL

PSBlPCDOB

PFlIPST
POT/PPS

Presentes de Ceará: 13

PIAuí
Átila Ura

PSOB

B. Sá

PSOB

Ciro Nogueira

PFL

João Henrique

PMDB

Mussa

Demes

Themfstocles Sampaio

PFL
PM08

Presentes de Piauí : 6
RIO GRANDE DO NORTE
Múcio Sá

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

PTB

PFUPST
PFUPST
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PARAíBA
Adauto Pereira

PFL

Armando Abllio

PSOB

Avenzoar Arruda

PT

Carlos Dunga

PTB

Enivaldo Ribeiro

PPB

Ricardo Rique

PSOB

Wilson Braga

PFL

PFUPST

PFUPST

Presentes de Paralba :7
PERNAMBUCO
Carlos Batata

PSOB

Fernando Ferro

PT

Inocêncio Oliveira

PFL

Joel De Hollanda

PFL

PFUPST

José Mendonça Bezerra

PFL

PFUPST

Lu iz Piauhylino

PSOB

Wolney Queiroz

PDT

PFLlPST

POT/PPS

Presentes de Pernambuco : 1
ALAGOAS
Augusto Farias

PPB

Divaldo Suruagy

PST

PFUPST

José Thomaz NonO

PFL

PFUPST

Olavo Calheiros

PMDB

Presentes de Alagoas :4
SERGIPE
Augusto Franco

PSOB

Cleonâncio Fonseca

PPB

Ivan Paixão

PPS

Jorge Alberto

PMDB

PDT/PPS

Presentes de Sergipe : 4
BAHIA
Claudio Cajado

PFL

Coriolano Sales

PMDB

Eujácio Simões

PL

PFUPST
PLlPSL

Félix Mendonça

PTB

Geddel Vieira Lima

PMDB

Gerson Gabrielli

PFL

PFUPST

Haroldo Lima

PCdoB

PSB/PCOOB
PFUPST

Jaime Fernandes

PFL

Jairo Carneiro

PFL

PFLlPST

João Carlos Bacelar

PFL

PFUPST

João Leão

PPB

Jorge Khoury

PFL

José Lourenço

PMOB

José Rocha

PFL

Jutahy Junior

PSOB

PFUPST
PFUPST
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Luiz Moreira

PFL

PFLlPST

Paulo Magalhães

PFL

PFLlPST

Pedro Irujo

PFL

PFLlPST

Regina'do Germano

PFL

PFUPST

Saulo Pedrosa

PSOB

Ursicino Queiroz

PFL

PFLlPST

Presentes de Bahia : 21
MINAS GERAIS
Aécio Neves

PSOB

Antônio do Valle

PMOB

Aracely de Paula

PFL

Bonifácio de Andrada

PSOB

Cabo Júlio

PST

PFUPST

Cleuber Carneiro

PFL

PFLlPST

Custódio Mattos

PSOB

Oanilo de Castro

PSOB

Edmar Moreira

PPB

Eduardo Barbosa

PSOB

Elias Murad

PSOB

Fernando Oiniz

PMOB

PFLlPST

Herculano Anghinetti

PPB

Jaime Martins

PFL

João Magno

PT

José Militão

PSDB

Lael Varella

PFL

PFLlPST

Uncoln Portela

PSL

PUPSL

Márcio Reinaldo Moreira

PPB

Maria do Carmo Lara

PT

Maria Lúcia

PMOB

Mário de Oliveira

PMDB

Nilmário Miranda

PT

OdeImo Leão

PPB

Olímpio Pires

POT

Osmânlo Pereira

PSDB

Philemon Rodrigues

PL

Romel Anizio

PPB

Romeu Queiroz

PSDB

Ronaldo Vasconcellos

PL

Saulo Coelho

PSDB

Sérgio Miranda

pedoB

Silas Brasileiro

PMOB

Vittorio Medioli

PSDB

Presentes de Minas Gerais : 34

PFLlPST

PDT/PPS

PUPSL

PUPSL

PSB/PCDOB
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EspíRITO SANTO
Feu Rosa

PSDB

José Carlos Elias

PTB

Luiz Durão

PFL

Max Mauro

PTB

Ricardo Ferraço

PPS

Rita Camata

PMDB

Rose de Freitas

PSDB

PFL/PST

PDT/PPS

Presentes de Espírito Santo : 7
RIO DE JANEIRO
Almerinda de Carvalho

PPB

Candinho Maltos

PSDB

Cornélio Ribeiro

PL

PUPSL

Eber Silva

PL

PUPSL

Eurico Miranda

PPB

Fernando Gabeira

PT

Fernando Gonçalves

PTS

lédio Rosa

PFL

Jair Bolsonaro

PPB

Jandira Feghali

PCdoS

PSB/PCDOB

João Mendes

PFL

PFUPST

Joao Sampaio

PDT

PDT/PPS

Luiz Sérgio

PT

Márcio Fortes

PSD8

PFUPST

Minam Reid

PSB

PSBIPCDOB

Paulo Baltazar

PSB

PSB/PCDOB

Paulo Feijó

PSDB

Reinaldo Gripp

PL

PUPSl

Rodrigo Maia

PFL

PFUPST

Rubem Medina

PFL

PFUPST

Simão Sessim

PPB

Valdeci Paiva
Presentes de Rio de Janeiro
SÃO PAUL.O

PSL

PUPSL

:22

Aldo Rebelo

PCdoB

André Benassi

PSDB

Angela Guadagnin

PT

Antonio Carlos Panm.:nzio

PSDB

Bispo Wanderval

PL
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 270 Senhores Deputados.
O SR. NELO RODOLFO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" a
palavra.
O SR. NELO RODOLFO (PMDB - SP. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, de 1988 para cá, desde a edição de
nossa Constituição Federal, houve um significativo
crescimento da consciência de cidadania entre nós. O
que, por si só, é algo a ser por todos comemorado. E
os reflexos dessa tomada de consciência de deveres
e direitos por parte de amplos setores da sociedade
brasileira estão expressos, de maneira inequívoca,
em uma maior demanda pelos serviços do Poder .Jud!ciário, bem como e.m uma cobra~ça ~unc~ antes
vista do Poder Executivo e em uma flscahz~ça? crescente do Poder que representamos, o Leglsle.tlve.
É alvissareiro que isso esteja ocorrendo O funciona~ento a~equado das instit~i~ões~ saber71~s todos, nao prescinde da am~la partlclpaçao da SOCled~de, quase s~mpre traduzida em cobranç~s, ~o .~als
das vezes, Justas. Agora, p~ra que ~~ InstltUl~oes
cumpram bem o se~ pap~l, e necessano qu~ dl~p?nham de recursos financeiros, humanos e materiaIs.
Do contrário, sua missão torna-se impossível. E as
cobranças, inócuas.
Ocupo hoje esta tribuna para fazer uma reflexão
sobre palestra proferida nesta Casa, no dia 12 de setembro, pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, Dr. Álvaro Lazzarini, sobre
os impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 - sobre
o Poder Judiciário de alguns Estados brasileiros, particularmente no de São Paulo.
Antes de tudo, gostaria de lembrar a todos que o
Dr. Álvaro Lazzarini tem um currículo invejável e uma
ampla folha de serviços prestados à sociedade brasileira. Entre outras qualificações, ele ostenta a condição de professor de Direito Administrativo, sócio-colaborador do Instituto dos Advogados de São
Paulo e membro do Conselho Deliberativo do Instituto
Pimenta Bueno - Associação dos Especialistas em
Direito Constitucional da Universidade de São Paulo
(USP).
Pois bem. Fechado o parêntese, voltemos ao
tema de nossa manifestação. Como nos lembrou o Dr.
Álvaro Lazzarini, pelo art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao Poder Judiciário não podem ser repassados recursos que ultrapassem 6% da receita Ií-
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quida corrente do Estado. Em várias Unidades da Federação, é provável que tal limite não comprometa o
bom funcionamento da Justiça. Mas, pelos dados
apresentados pelo Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça, tal raciocínio não vale para o Estado de São
Paulo.
Analisemos os dados.
Em 1997, três anos antes da promulgação da
Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas com
pessoal no Tribunal de Justiça representaram 6,76%
da receita líquida do Estado de São Paulo. No ano seguinte, em 1998, elas representavam 6,95%. Em
1999, 6,68%. Em 2000, 6,39%. Neste ano, devem ficar por volta de 6,27%. Ou seja: apenas as despesas
com pessoal representam mais do que os 6% estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal para todo o
custeio da máquina.
Cumpre notar que a demanda por serviços do
Poder Judiciário, como já se disse, é crescente em
todo o País. Mas no caso do Estado de São Paulo
com seus 35 milhões de habitantes os números im~
pressionam pela sua grandeza. De ~cordo com o Dr.
Álvaro Lazzarini, em julho passado, nada menos que
9.704.779 processos tramitavam em primeira instância. Naquele mês, foram realizadas 123.837 audiências e registradas nas 225 comarcas do Estado
232.302 sentenças. Tudo isso sob a responsabilidade
direta de 1.596 juízes.
.
.
. Sempre d~ acord~ com o Vlc~-Presldente do
Tribunal de J~stl~a d.e Sao Paulo, no dia 22 de agosto,
~~ ~egu~da Instancla, 328.655 recursos aguardavam
Istnbulçao.
Ao longo do ano passado, por meio de suas Câmaras, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
julgou 157.999 recursos. Nos primeiros sete meses
deste ano, 84.182 recursos já haviam sido igualmente
julgados.
Deixemos de lado os números, visto que os já
apresentados são mais que suficientes para nos dar
uma idéia do problema, cuja equação pode ser assim
resumida: há por parte da sociedade maior demanda
por serviços do Poder Judiciário; essa demanda é
crescente, assim como é crescente a cobrança por
uma Justiça mais ágil, que nos dê respostas mais
prontas, que afaste em definitivo a idéia de que é morosa e, portanto, conivente com a impunidade. Acrescente-se a isso o fato de que, para atender tais demandas, o Poder Judiciário precisa ampliar seus quadros e o número de foros regionais e de varas. Como
fazer tudo isso. se a Lei de Responsabil idade Fiscal limita de forma dramática o repasse de recursos?
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Não se está condenando a Lei de Responsabilidade Fiscal como um todo. Ao contrário. Não se ignora sua importância para a moralidade da administração pública, algo previsto na Constituição Federal e
que, seguramente, faz parte dos anseios de todos os
cidadãos brasileiros. O que se propõe é simples: a alteração do seu art. 20, retomando, aliás, uma preocupação já expressa pelo próprio Congresso Nacional.
Em outras palavras: o que se propõe é a inclusão na Lei de Responsabilidade Fiscal do § 6° do art.
20, vetado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. E o que dizia o referido parágrafo? Dizia que
"somente será aplicada a repartição dos limites estabelecidos no caput (os tais dos 6%), caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não disponha de forma
diferente".
Sr.
Presidente,
nobres
Deputados,
a
não-alteração desse item da Lei de Responsabilidade
Fiscal, conforme lembrou o Dr. Álvaro Lazzarini, vai
implicar a extinção de varas e comarcas - criadas,
instaladas ou não - no Estado de São Paulo. Isso significa uma Justiça mais morosa, visto que sobrecarregada. E isso é justamente tudo o que a sociedade não
quer.
Considere-se ainda que, ao permitir que as
Assembléias Legislativas definam o percentual das
receitas a ser destinado ao Poder Judiciário de seus
Estados, estaremos devolvendo aos legisladores estaduais a responsabilidade de definir onde e como os
recursos subtraídos pela cobrança de impostos serão
aplicados. Algo que me parece mais que razoável, já
que as realidades são distintas nos diferentes Estados brasileiros.
Feitas essas considerações, gostaria que todos
nós nos debruçássemos sobre essa questão, com a urgência e a seriedade com que ela merece ser tratada.
Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ressalto que o Poder Judiciário de São Paulo está praticamente parado, porque seus funcionários estão em
greve.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado a todos pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Reitero
que recebi, por solicitação de V. Exa , o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Certamente a causa que V. Exa defende
com grande ardor merece apreciação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 9-C, DE 1999,
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno
único, do Projeto de Lei Complementar
n° 9-B, de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime
de previdência complementar pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municfpios; tendo parecer da Comissão Especial pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação, com substitutivo.
O Relator apresentou complementação
de voto (Relator: Sr. Robson Tuma). Parecer às Emendas apresentadas em Plenário do Relator designado pela Mesa,
em substituição à Comissão Especial,
pela aprovação das de nOs 2, 10, 12, 13,
14,15,16,20,24,25,28,35,36,37,38,39,
42, 43, 45, 50 e 56, com Substitutivo, e
pela rejeição das demais, com exceção
das de nOs 23 e 32, sobre as quais não
cabe manifestação da relatoria, tendo em
vista que foram retiradas por seu
auto.(Relator: Sr. Robson Tuma).
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aguardamos o acordo dos Líderes em relação à pauta prevista, para darmos seqüência à sessão. (Pausa.)
A Presidência vai suspender a sessão apenas
para que os Líderes possam definir a possibilidade de
se votar a urgência antes de entrarmos efetivamente
na matéria da pauta. Em cinco minutos, iniciaremos a
votação de um ou outro tema.
(É suspensa a sessão.)
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está reaberta a sessão.
Em razão de entendimento celebrado pelos Srs.
Líderes partidários, haverá inversão da pauta anteriormente prevista.
Voltaremos à apreciação do PLP n° 9 após votação de requerimento que há sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a mesa o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento
Interno, requeremos regime de urgência na
apreciação do Projeto de Lei n° 4.983, de
2001, que "Dá nova redação ao § 1° do art.
37 da Lei n° 9.504, de 1997".
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Sala das Sessões, - Divaldo Suruagy, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PFUPST -Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPST - Roberto Argenta, PHS - Odelmo Leão, Líder do PPB Eduardo Campos, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Jutahy Junior, Líder do PSDB Arnaldo Madeira, Líder do Governo -Inácio Arruda,
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Henrique
Fontana, Vice-Líder do PT - Bispo Rodrigues,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL - Fernando
Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
ao mérito da matéria:
PROJETO DE LEI N° 4.983, DE 2001
(Do Sr. Divaldo Suruagy)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 4.983, de 2001, que dá nova
redação ao § 1° do art. 37 da Lei n° 9.504,
de setembro de 1997. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e J ustiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em substi·
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ao Sr. Mendes Ribeiro Filho.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho em mãos o Projeto de Lei n° 4.983, de
2001, que modifica o § 1° do art. 37 da Lei n° 9.504, de
30 de setembro de 1997.
É desnecessário falar sobre o mérito da proposição, uma vez que tenho de me ater à constitucionalidade da matéria.
A matéria é clara. O projeto preenche os requisitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Diante desse fato, voto pela aprovação da matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em discussão. (Pausa.)
VAI-SE PASSAR A VOTAÇÃO DA
MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em votação o Projeto de Lei n° 4.983, de 2001.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° § 1° do Art. 37 da lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a viger com a seguinte redação:
"Art 37
.
§ 1° A justiça Eleitoral deverá oficiar ao
candidto para que retire, no prazo de dez
dias, a pichação, a incrição a tinta ou a veiculação de propaganda em desacordo com
disposto neste artigo, sob pena de multa no
valor de cinco mil a quinze mil Ufir.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE ( Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.
APROVADO.

O SR. PRESIDENTE ( Aécio Neves) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte.
REDAÇÃO FINAL
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 4.983-A, DE 2001
Dá nova redação ao § 1° do art. 37
da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de
1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 1° do art. 37 da Lei n09.504, de 30 de
setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37
.
§ 1° A Justiça Eleitoral deverá oficiar
ao candidato para que retire, no prazo de
dez dias, a pichação, a inscrição a tinta ou a
veiculação de propaganda em desacordo
com a disposto neste artigo, sob pena de
multa no valor de cinco mil a quinze mil
UFIR.
....................................................."(NR)
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001 . Deputado Professor Luizinho.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.
Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Essa
deliberação foi mais rápida do que se esperava.
Quando esta Casa quer ser eficiente, poucas a ela
se igualam.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 9 - C, DE 1999
(Do Poder Executivo)
Continuação da votação, em turno único, do
Projeto de Lei Complementar n° 9-B, de 1999, que
dispõe sobre as normas gerais para a instituição
de regime de previdência complementar pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios; tendo parecer da Comissão Especial
pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica
legislativa, adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. O
Relator apresentou complementação de voto (Relator: Sr. Robson Tuma). Parecer às Emendas
apresentadas em Plenário do Relator designado
pela Mesa, em substituição à Comissão Especial,
pelaaprovaçãodasdenos2, 10, 12,13,14,15,16,
20,24,25,28,35,36,37,38,39,42,43,45,50e
56, nos termos do Substitutivo, e pela rejeição das
demais, com exceção das de nOs 23 e 32, sobre as
quais não cabe manifestação da relatoria, tendo
em vista que foram retiradas por seu autor (Relator: Sr. Robson Tuma).
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
Mesa o seguinte
REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 5
(Bancada do Bloco PSB/PCdoB)
Requeiro, nos termos do art. 161, §
2°, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, destaque para votação em
separado do inciso I do art. 4° do substitutivo final, apresentado ao Projeto de
Lei Complementar n° 9/99.
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Sala das Sessões, 22 de novembro de 2000.
Assina o Deputado Alexandre Cardoso, L1der do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Indago ao
Deputado Alexandre Cardoso se abre mão da sua
inscrição. (Pausa.) A Mesa agradece.
Indago ao Deputado Fernando Coruja se S. Exa
mantém a sua inscrição ou se abre mão dela.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retiro a minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
agradece.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou submeter a votos o seguinte dispositivo destacado:
..
"Art. 4°
I - utilização, exclusivamente, de piano de beneficios na modalidade de contribuição definida, com remuneração das reservas, durante o periodo de contribuição, determinada pela rentabilidade dos respectivos recursos garantidores, nos termos de
regulamentação estabelecida pela autoridade competente na forma de lei;
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouvirei
os Srs. Lideres.
Os Srs. Deputados que desejam manter o inciso
I do art. 4° do substitutivo final deverão orientar o voto
"sim". Os Srs. Deputados que desejam retirar o inciso
I e, com isso, atender à proposta do destaque deverão
encaminhar o voto "não".
Creio ter sido bastante claro.
Como votam os Srs. Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa , que tem demonstrado altivez e
eficiência na condução dos trabalhos na Presidência
desta Casa, que convoque o Colégio de LIderes.
Precisamos tomar uma decisão. A boa vontade de
V. Ex" e dos Líderes não está sendo acompanhada por
alguns Deputados. Não é possível que, em plena quarta-feira à tarde, tenhamos somente 280 presenças registradas no painel eletrônico. Não é possível! Precisamos
retomar as votações às terças, quartas e quintas-feiras. É
preciso retomarmos as sessões de quinta-feira à tarde.
Lamento profundamente que, num dia como este,
e com matéria tão importante sendo apreciada, não tenhamos quorum e para nesta hora ouvir dizer que o
PFL encaminha de tal maneira, até para perder ou ganhar. É preciso haver quorum que permrta que discuta-
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mos em igualdade de condições e que represente a
vontade da sociedade brasileira representada pelos 513
membros desta Casa. Não é possível que um projeto
desta importância seja discutido com quorum tão baixo,
que não nos permite aprovar qualquer matéria - é preci50 257 votos a favor -, o que lamento profundamente.
Peço a V. Exa, Sr. Presidente, que convoque rapidamente o Colégio de Líderes e tome uma firme posição, como sempre tem sido a norma de V. Exa, respaldado pelo Colégio de Líderes, para fazer votações nas
quintas-feiras à tarde €i também para termos quorum
nesta Casa. Não é possível que a Câmara, que tem tantas proposições importantes para serem votadas, não
seja capaz de votar nesta hora matéria desta natureza.
O PFL lamenta profundamente o fato de não haver quorum e se declara em obstrução. Não há quorum suficiente para votar matéria tão importante
como esta.
o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência aproveitará, Líder Inocêncio Oliveira, a manifestação de V._Exa e vai transmitir aqui o que foi o,b!eto
de preo~ufl~çao demo.~strada por todos os Srs. i....,deres partldanos na reunrao que encerramos há pouco.
A Câm~ra do Deputados, S~as. e Srs. Parlamentares, tem feito, com a colaboraçao de todos, :lnorme
esforço ao longo dos últimos meses para pautar matérias extremamente relevantes, algumas delas que
há décadas estavam com a tramitação interrompida
na Casa. Votamos essas matérias em momentos de
turbulência política, mas com a compreensão de que
esse era o nosso dever.
A partir daí, a Presidência sempre buscou ser
compreensiva no ~OI~ento da mo~tagem da pauta,
?bservando preferenclas tanto d.e lIder~nças 1I~~das
a base do Governo quanto das ligadas a Oposlçao.
Em nenhum momento, por parte desta Presidência, quando preci~va.definir a pauta do dia ou d~
semana, houve pr~ferencla p?r.esse ou aque~e pa~ldo. Eram as maténas que mais Interessavam a socledade que compunham a pauta da Ordem do Dia. A
Presidência julga estar fazendo sua parte.
A partir da próxima semana _ quero deixar de
público este depoimento extremamente enérgico, no
sentido de cobrar a colaboração dos Srs. Pariamentares nas sessões ordinárias deliberativas' isso foi discutido no Colégio de Líderes hoje _ as votações deverão ocorrer também às quintas-feiras. Faço minhas as
palavras do Líder Inocêncio Oliveira que, tenho certeza, são as de todos os Líderes presentes. Estamos
adiando, sucessivamente, importantes votações por
falta de quorum. Isso não poderá continuar ocorrendo.
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As Sras. e os Srs. Parlamentares compreendem
a importância de retomarmos o ritmo das votações
que vínhamos mantendo até poucas semanas atrás.
O ano que vem é eleitoral, em que a produção legislativa apresenta queda natural, aqui e em qualquer parte do mundo. Não se justifica, portanto, que este ano,
com a pauta repleta de assuntos extremamente relevantes em todas as áreas - tributária, ética, política e
financeira -, tenhamos que adiar novamente, como
estamos fazendo sucessivamente, votações da relevância desta que ora está em pauta.
A Presidência não retirará mais nenhum projeto
de pauta por falta de quorum. Essa responsabilidade
caberá aos Líderes partidários, que, tenho certeza,
saberão cobrar de suas bancadas a presença em plenário.
Aqui fica convocação sincera de Parlamentar
que compreende não ser mais possível justificar adiamento sucessivo de importantes matérias, com quorum tão baixo numa quarta-feira como hoje.
Comunico à Casa que, a partir da próxima semana, manteremos votações de quartas-feiras e as
retomaremos às quintas-feiras.
Obviamente, os Parlamentares que não puderem estar presentes terão de justificar ausência
..
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. PreSidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Lincoln Portela.
Em seguida falarão os Deputados Dr. Rosinha e Eduardo Campos.
O SR. DR. ROSINHA _ Sr. Presidente, trata-se
de orientação de bancada. Estamos em processo de
votação
.
O SR. LI NCOL.N_PORTE LA (Bloco/PSL.- MG.
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) -.Sr. Presl~ente,
o Bloco Parlamentar PUPSL pa~abenlza V. Ex e faz
co~o com ~uas palavras. ~em?s VIS.tO ~ empenho de V.
Ex ,a senedade, competencla e dignidade na condução dos trabalhos na Presidência da Casa.
O Bloco Parlamentar PUPSL está solidário com
as palavras de V. Ex", mas deixa, Sr. Presidente, um
lamento.
Hoje, tivemos de esperar por uma hora para que
a sessão do Congresso se realizasse, enquanto a
base governista pleiteava quorum na Casa. Quem
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está em obstrução agora é o PFL. Nosso protesto
pois contra essa atitude.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
agradece a V. Ex" a solidariedade.
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PUPSL vota "não". Somos pelo requerimento.
O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT -PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvimos com muita atenção o apelo que V. Ex" fez para
que, a partir da semana que vem, esses fatos não
ocorram.
Nós, do PT, já estamos presentes há bastante
tempo, votando matérias relevantes e participando de
todos os debates da Casa. Não queremos esperar
nem quarta-feira da semana que vem. Para nós, é
bom apreciarmos o projeto agora. Vamos votar "não".
O debate que se está fazendo a respeito da Previdência Social é importante. Não podemos permitir
que o trabalhador, o servidor público, durante o tempo
de seu labor, ao contribuir com a Previdência, não saiba o que receberá no futuro. Queremos que o benefício seja definido e não a contribuição. Define-se a
contribuição por 30 ou 35 anos sem saber qual será o
benefício.
Por isso, votaremos "não".
Volto à questão primeira. Ontem esta Casa não
teve quorum para votar o PPA. Hoje não houve quorum no Senado para a continuidade a sua votação.
Apesar de o Deputado Inocêncio Oliveira ter dito
ontem que o PFL estaria presente hoje em plenário
com todos os seus Parlamentares, seu partido é o primeiro a obstruir a pauta. Queremos votar e defender
os direitos dos trabalhadores.
Por isso, vamos votar hoje. Temos certeza de
que esta Casa garantirá o direito dos trabalhadores
públicos, votando "não" e garantindo-lhes benefício
definido no final de suas vidas. Não dá para se aposentar e não saber como será o dia de amanhã. Não
dá para saber se daqui a cinco ou dez dias ou cinco
ou dez anos ele vai passar fome e pedir esmola. Contribuição definida não é a solução. O importante é o
beneficio definido. O servidor tem de saber qual o benefício a que terá direito depois de aposentado.
Conclamo todos os Parlamentares que têm responsabilidade e defendem os direitos dos trabalhado-
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res e dos servidores públicos que venham a plenário
e votem "não".
A bancada do PT vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PT vota
"não".
Com a palavra o Líder Eduardo Campos.
O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há na Casa
456 Srs. Deputados. Hoje pela manhã a Oposição esteve em obstrução na sessão do Congresso, mas a
base governista colocou número em plenário e votou-se a matéria mesmo faltando quorum no Senado
Federal.
Sr. Presidente, é importante a declaração de V.
Ex" no sentido de garantir o bom funcionamento da
Casa nas terças, quartas e quintas-feiras. E para isso
V. Exa contará com o apoio do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.
Sr. Presidente, a matéria em pauta ainda não foi
votada por falta de interesse do Governo. A base governista votou o PL n° 9 há cerca de um ano. Os treze
destaques apresentados ao projeto aprovado não vieram a voto em plenário. As Lideranças do Governo
temiam derrota em diversos DVS. Acredito até que a
matéria, em face do momento por que passa a cena
internacional, está descolada do ambiente econômico. Pretendia-se que o projeto carreasse recursos
para investimentos na área da Previdência, mas não
esses os indicadores da cena econômica atual.
Quanto ao mérito do destaque apresentado
pela bancada do PSB/PCdoB, mais propriamente
pelo Deputado Alexandre Cardoso, que se dedicou a
essa matéria, não podemos ter nenhum outro voto a
não ser o "não". Devemos ter regime de previdência
que define exatamente a contribuição e fixa o valor do
benefício para os que ao longo de toda sua vida contribuíram para a Previdência.
Este destaque e o de nO 8, do Partido dos Trabalhadores, são fundamentais, pois nos dão ampla visão de como deve ser previdência no País. '
O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB encaminha o
voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".
Como vota o PTB, Deputado Fernando Gonçalves?
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTS - RJ.
Sem revisão do orador.) - O PTB encontra-se em
obstrução, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PTS
encontra-se em obstrução.
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Como vota o PDT? Com a palavra o Líder Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PLP na 9 é
projeto altamente polêmico e tem obstruído a pauta.
Infelizmente, o Governo só o irá votar quando tiver
certeza de que ganhará.
O projeto, neste instante, é muito ruim para o
País. Vivemos momento de extrema dificuldade em
função dos incidentes internacionais. É preciso reavaliar a política econômica do Governo. A política de privatização do setor público para a iniciativa privada
tem de ser estancada. O que está acontecendo no
mundo tem de servir de exemplo para nós. O processo de globalização, de privilégio do sistema financeiro
deu no que deu e trará mais problemas ao País. É momento de o Governo retirá-lo de pauta. Não pode pensar só em ganhar. Queremos votá-lo.
Estamos encaminhando o voto "não". Não queremos apenas o regime de contribuição definida. O
mundo inteiro adota outros regimes. Até os Estados
Unidos, país ultraliberal, têm regimes mistos. É preciso permitir contribuição e benefício definidos e, muitas vezes, regimes mistos. Nos de contribuição definida é necessário um tipo de contribuição que permita
suportar o sistema; para os de benefício definido, outro. Mas tem de haver os dois sistemas. As pessoas
estão vivendo mais. No regime de contribuição definida, elas apenas retiram o dinheiro. Depois, passam o
resto da vida sem ter mais dinheiro para aposentadoria.
Nós, do Bloco Parlamentar PDT/PPS, encaminhamos o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PDT
vota "não".
Como vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do orador.) - O PPB encontra-se em obstrução,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB, ilustre Líder Mendes Ribeiro?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nos encaminhamentos do meu partido,
costumo dizer a seguinte frase: "A verdade tem vários
contornos." Quando ouço dizerem que o projeto prevê
isso ou aquilo, imediatamente preciso fortalecer a
idéia do acordo firmado.
Acabei de fazer um trabalho, o qual gostaria de
entregar aos demais Líderes, que corresponde ao
acordo firmado com todas as Lideranças. Estou pres-
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supondo neste projeto que os destaques acordados
entre as Lideranças e aprovados por todos constituiriam um texto, que é a base do entendimento. Ouvi o
Deputado Fernando Coruja dizer que o projeto, como
está redigido, obriga que Estados e Municípios, assim
como a União, tenham somente o regime da contribuição definida.Quero que esse trabalho chegue como
colaboração e, quem sabe, para que as pessoas me
digam que o acordo foi mal fe~o. Não é isso o que diz.
Na verdade, se examinarmos o acordo até o fim, veremos que o projeto pronto e acabado não tem nada daquele que o Governo encaminhou a esta Casa. Este
projeto permite que Estados e Municípios optem pelo
melhor regime.
No artigo que falava somente em contribuição
definida está saindo a palavra "exclusivamente". Vou
ler o art. 70 aprovado:
Art. 70 . O regime de previdência complementar de que trata a presente Lei Complementar garantirá aos participantes, por
intermédio de seus planos de benefícios, no
mínimo, aposentadoria e pensão.
Vejam o que diz o parágrafo único:
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 40 , o regime de previdência complementar de que trata esta Lei Complementar assegurará aos participantes, pelo menos,
um plano de benefício que contemple os
mesmos benefícios de renda programada e
continuada oferecidos pelo regime a que se
refere o art. 40 da Constituição Federal.
A opção será dos Estados, dos Municípios e da
União.
Sr. Presidente, não há nada como um dia após o
outro, até porque as pessoas têm um discurso muito
bonito quanto estão na Oposição. Entretanto, quando
vão para o Governo têm dificuldade de coordenar o
que diziam enquanto Oposição e o que dizem quando
Governo.
No Rio Grande do Sul ocorre algo muito engraçado: o servidor público não paga contribuição nenhuma. A aposentadoria é um direito do servidor público concursado.
Esse projeto teve o cuidado de dizer que o Governo Olívio não vai poder aumentar a alíquota dos
atuais servidores. O Governador Olívio Dutra não poderá praticar seu discurso no Rio Grande do Sul de
aumentar a contribuição do servidor para 14% porque
esse projeto impede que se faça isso.
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Então, quando falarmos com o resto do Brasil ou
conversarmos entre nós, que fizemos o acordo, que
apresentemos com clareza o que foi acordado.
Briguei, questionei, busquei o melhor acordo; fui
apenas parte dessa engrenagem. Mas fiz questão de
fazer esse trabalho, no qual coloco, como se aprovados estivessem, tod~s os desta.ques acordados, para
que os D~put~dos leiam, exam~nem e constate~ que
o que esta saindo desta Casa e o melhor posslvel.
Até para que os D.eputa~o~ possam me dizer
~ue estou errado,. encaminho copia desse trabalho. feItO pela Assessona d~ PMDB, para que, quan~o vlerm?~ a votar .a matén~, tenhamos o .escl~reclmento
mlnlmo daquilo que fOI conversado, discutido e enca. h d
.
_
mln a .0.
Diante diSSO, o PM DB entra em obstruçao.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB, Líder Antonio Carlos Pannunzio?

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PFL - SP. Pela.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
Relator da matéria em questão. Estou absolutamente
tranqüilo para exercer o voto neste momento; porém,
o partido fechou questão no sentido da obstrução.
Por ser membro do PFL, tenho que respeitar a
decisão partidária neste caso. Minha intenção de voto
seria "não" em relação a esta matéria, que já venho
relatando há quase dois anos.
S P'd
f
I V E.-a
. t
'r. resl ente, ormu o a . Ao a seguln e questão: V. Exa considerará presente este Parlamentar,
Relator da matéria, uma vez que não registrei presença no painel antes desta votação, e assim estarei respeitando a decisão partidária de obstrução?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é interessante o comportamento do ser humano. Há poucos instantes, não mais
do que três horas e pouco, na sessão do Congresso
Nacional, que se in~ci?u pel~ man~ã _e avanço.u no período ~a tarde, ass~stl~os a Oposlçao .~bstr~lr a se~são, dizendo que nao tinha pressa - alias, nao quena
votar mesmo o PPA -, que se deveria debater com
mais calma a matéria.
Num comportamento mUI't o t"IplCO da nat ureza,
' que vao
- e vo ltam, a O
' - est·a anposlçao
como as mares
siosa para votar agora as matérias, independentemente da existência de quorum. E vai além: critica
abertamente o projeto de lei complementar como
sendo ruim. Por quê? Trata-se de um trabalho muito
bem elaborado pelo Deputado Mendes Ribeiro e pelo
PMDB. Mesmo assim, a Oposição sequer se dá ao
trabalho de analisar como ficaria o substitutivo nos
termos acordados entre os partidos. Não se importa
em constatar o óbvio.
Por isso, repito aqui uma frase que tenho usado
freqüentemente: o cálculo atuarial, a matemática, a
aritmética não aceita desaforo; é ciência exata! E é
esse o caso do PLP n° 9.
Sr. Presidente, constatando o óbvio e cumprimentando V. Exa pela decisão de não mais tolerar
essa posição, adotada quase que costumeiramente
nas últimas semanas por boa parte dos Pariamentares desta Casa, também nos declaramos em obstrução. Com certeza, na próxima semana, teremos quorum para debater e aprovar o PLP n° 9.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presidência aguardará um tempo razoável. Considerando
que eventualmente não haverá quorum para deliberação, a Mesa encerrará a Ordem do Dia e abrirá o painel para que as presenças possam ser registradas.
O SR. ROBSON TUMA _ Obrigado, Sr. Presidente.
.
_O S~. ALEXAND~E CARDOSO - ~r. Pre~l?ente, nao sei se os encaminhamentos dos lideres Ja terminaram,
d
d t mas peço a palavra pela ordem, como autor
o es aque.
, .
O SR. P~~~IDENTE (Aeclo Neves2 - Deputado, estou para IniCiar o processo de votaçao. Mas tem
a
V. Ex a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos que recuperar a memória das negociaçôes deste destaque. Ouvi falar em acordo. Na verdade, existia um acordo quanto à votação de três destaques que tiveram preferência para serem votados.
Desafio algum Líder do Governo a mostrar que
houve acordo para retirada do Destaque n° 5. É preciso que fique claro como são feitos os acordos. Houve
acordo para três destaques, os quais votamos por
consenso, inclusive alteramos a ordem de votação.
Contudo, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, o
PDT e o PT não vão fazer acordo que possa tirar a paridade dos vencimentos dos servidores públicos. Não
houve maioria para votar esse destaque, porque, na
base do Governo, diversos Deputados que conhecem
a matéria sabem que sua votação poderá acabar com
essa paridade. Por isso, Sr. Presidente, há um ano o
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Governo não tem condições de garantir quorum para
votar essa matéria!
Como autor do destaque, não quero que o Deputado se sinta enganado na hora da votação. Quem
votar favorável a esse destaque, estará votando para
se manter a paridade dos vencimentos. E daqui para
frente?! Daqui para frente, o servidor público que estiver em exercício e se aposentar daqui a um ano perde

é um princípio universal. Todos sabem que, no Brasil,
há distorção no sistema de aposentadoria vigente.
Há uma clara situação diferenciada em favor
dos funcionários do Legislativo, do Executivo e, principalmente, do Judiciário. Portanto, esse argumento
que se baseia na comparação com os Estados Unidos é no mínimo risível. Não há elemento de comparação possível.

a paridade.
Pode haver aqui várias semânticas, as pessoas
podem mencionar que é exclusivamente ou não, mas
nada mais é do que benefício e contribuição definida.
Todos aqui conhecem a matéria, e objetivamente
esse destaque garante aos servidores públicos sua
paridade.
Quem for contrário a esse destaque, vai possibilitar que os planos não tenham a paridade dos vencimentos. Afora isso, Sr. Presidente, vamos ficar aqui
em debate.
Tenho o maior respeito por alguns dos Srs. Líderes que encaminharam a votação. Mas temos que deixar claro: houve acordos para votação de outros destaques, mas não houve e não haverá nenhum acordo
por parte do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB para a
retirada do Destaque n° 5.
Novamente, repito o que disse daquela tribuna:
o Governo vai retirar a Maioria para que caia a sessão
de hoje.
Na história do Parlamento, obstrução Ó 'Jma atividade típica da Minoria. Ouvi um Deputado t-!ncF.ll1'linhar obstrução da Oposição. Não se conhece, "'::I história dos Parlamentos mundiais, obstrução da Maioria, porque essa tem que votar. O princípio da obstrução é um direito da Minoria, que tem que ser exercida
aqui. Agora, quando se tem medo do resultádo C~ vr.··
tação, a Maioria obstrui, como neste caso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Segundo, falar em acordo para retirar o DVS,
como se fosse possível fazê-lo. Por definição regimental, Destaque para Votação em Separado não
pode ser retirado. Portanto, ninguém cogitou dessa
possibilidade. Seria uma estultice fazer acordo para
retirada de DVS, quando sabemos que seu centro é o
tema que não foi votado e que terá de sê-lo agora.
Então, ninguém propôs nada a respeito disso.
Terceiro, a respeito de obstrução, há uma tradição nesta Casa desde a Legislatura passada. Para
matérias importantes que exigem quorum qualificado,
já temos uma definição: a base de sustentação do
Governo só vota quando há quorum suficiente. Não
podemos aceitar a votação de matéria para a qual visivelmente não há quorum. O Líder Inocêncio Oliveira
e V. Ex<' se posicionaram bem sobre a necessidade de
nos mobilizarmos para termos quorum na terça, quarta e quinta-feira. Estamos numa situação em que matéria desta relevância, que diz respeito ao futuro da
Previdência do setor público, seja votada com quorum
que não é representativo e não expressa o pensamento da maioria.
É legítimo que a Oposição faça aqui seu discurso. Aliás, ela sabe fazer discurso de contestação e
vive basicamente disso. Agora, a obstrução, já usamos várias vezes e vamos usar quantas vezes for necessário para que as votações ocorram com o quorum mais expressivo possível pela importância da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Governo, Líder Arnaldo Madeira?
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente,
tenho que confessar a V. Ex<' e a meus colegas que alguns encaminhamentos me deixam de muito bom humor, pelo fato de ouvirmos aqui argumentos absolutamente risíveis.
Por exemplo, um Deputado comentou a experiência americana, contudo, esqueceu-se de dizer
que lá o salário de um inativo, em média, é menor do
que o salário do ativo. Então, esse é um exempIo in feliz. Em todos os países, sem exceção, o salário na
inatividade é menor do que o salário na atividade. Isso

Portanto, quero reafirmar que saio sempre de
uma sessão como esta com a cabeça leve, com espírito alegre, porque tenho oportunidade de ouvir umas
pérolas do pensamento político contemporâneo, o famoso Febeabá de que falava nosso Stanislaw Ponte
Preta.
O Governo acompanha o que decidiram os Líderes da base partidária no sentido da obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
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Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.
O SR. JOÃO EDUARDO DADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.
O SR. JOÃO EDUARDO DADO (PMDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
gostaria de trazer uma contribuição técnica e atuarial
para o debate que se faz na Câmara dos Deputados
acerca das duas modalidades, a da contribuição definida e do benefício definido em planos de previdência.
Saliento às Sras. e aos Srs. Deputados que o
f~to de inexistir, em um plano de previdência, a modalidade do benefício definido traduz a possibilidade de
uma gestão temerária a esses planos de previdência,
u_ma vez qu~ os benefícios ficam circunscritos à gestao promovida durante o período de capitalização
desses planos.
Quero fazer ,um debate eminentemente técnico
~ que meu~ pares do PMDB também reflitam a respeito. Ao analisar hoje o texto final do Líder Mendes Ribeiro Filho, observei que, no art. 70 , há uma exceção
feita à aplicabilidade do regime de que trata o art. 40
da Constituição Federal- esse, sim, o regime da paridade -, ~uando diz que é sem prejuízo do disposto no
art. 40 . E nesse artigo que se encontra a previsão de
que a modalidade seja somente a da contribuição definida.
Lembro aos Srs. Parlamentares que, nas últimas décadas, os planos de previdência dos servidores públicos deste País foram dilapidados irresponsavelmente pelos governantes. A irresponsabilidade na
gestão desses planos poderá permanecer na medida
em que a modalidade for somente de contribuição definid.a, sem a obrigatoriedade de o gestor do plano garantir um benefício definido, exatamente a modalidade que hoje temos, da paridade salarial e entre vencimentos, proventos e pensões.
Eu, que estudo essa matéria há mais de dez
anos, gostaria de sensibilizar meus pares desta Casa
para a impropriedade que contempla um plano de
previdência que não possua a modalidade de benefício definido. Vai provocar a má gestão, a dilapidação
do patrimônio desses planos e, principalmenle, o prejuízo para milhões de servidores públicos deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.
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O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PMDB - MG. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com grande pesar
que me dirijo aos caríssimos Deputados Federais
para tecer alguns comentários a respeito da atual
condição do ensino superior no Brasil. Nossas universidades estão em greve. Nossos alunos estão sem
aulas. Nossa principal esperança para o futuro, a educação de qualidade, mais uma vez está ameaçada.
Ante~ de mais nada, preciso dizer que, apesar
de lamentavel, a greve é muito justa, e as reivindicações não mudaram muito desde a última greve. Nossos professores querem reposição integral dos salários, defasados por sete anos de inflação, recursos materia~s e financeiros para fomento da pesquisa e modernização do ensino, preenchimento das vagas
~bertas ~or aposentadorias ou abandono do magisténo supenor.
Os nossos professores paralisam suas atividades, num exercício pleno de seus direitos' mas eles
t~m pouca esperança de que seus pleitos s~jam atendidos e que haja um entendimento satisfatório. Os
amantes do ~nsino se vêem em situação difícil, pois
de um lado ha a luta por melhores condições de trabalho e, de outro, o amor pela docência e o respeito pelos alunos, que sem dúvida nenhuma, são os maiores
prejudicados. O Ministério da Educação, por sua vez,
permanece inerte às reiteradas reivindicações de
nossos mestres. Durante anos e anos, as falhas são
as mesmas e o MEC ainda não conseguiu encontrar
solução definitiva para o drama vivido dentro de nossas 56 universidades federais.

Com isso, o Ensino Superior Federal Brasileiro
perde muito. Percebemos que o Governo ainda tem
dificuldade de preservar e incrementar as principais
áreas responsáveis pelo desenvolvimento do País. A
educação, assim como a saúde, são áreas de extrema importância para que o Brasil possa se colocar em
melhor situação pe~ante outras nações, especialmente no que tange ao Indice de Desenvolvimento Humano. Não dar a devida atenção ao ensino superior no
B~a~i.1 significa, na mais simples das análises, reforçar
a Idela de que o brasileiro continua incapaz de competir de igual para igual no mercado globalizado.
Ao contrário disso, deveríamos ter uma postura
muito mais investidora, a fim de promover o ensino
superior no país. Sabemos que o número de universidades federais existentes no País não atende à demanda de alunos, na sua maioria carente e que, em
tese e em teoria, precisam ter ensino gratuito para
que possam dar continuidade aos seus estudos. A
nossa política educacional, infelizmente, privilegia
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aos alunos que vêem do ensino privado e têm maior
condições de garantir uma vaga nas instituições de
ensino federal. Além disso, precisamos investir mais
na especialização de nossos professores, investir na
ampliação do corpo docente, que acaba se sobrecarregando em função da falta de profissionais habilitados a ministrarem aulas dentro das universidades.
Outro aspecto importante para o incremento do
ensino superior é o fomento à pesquisa científica e
tecnológica, que é, a rigor, um dos meios de conseguir que uma sociedade acompanhe o avanço mundial. A universidade é, pois, o lugar mais indicado para
se obter informações, lugar onde a especialização do
recurso humano deve começar. Devemos passar da
condição de país de analfabetos para a condição de
País informado, atualizado e com alto índice de especialização de nossos profissionais. Portanto, para que
tudo isso possa acontecer, nossos mestres precisam
estar satisfeitos com seus salários e, sobretudo, precisam ter melhores condições de cumprir suas metas
e objetivos, formando cidadãos mais esclarecidos,
mais capacitados e com maiores chances de contribuir para a transformação deste nosso Brasil. Somo
as minhas palavras às reivindicações de nossos professores universitários e espero que o Governo possa
encontrar uma saída para resolver essa situação o
mais breve possível. Afinal, nossos centros acadêmicos e de formação de cabeças pensantes não podem
ficar parados por muito tempo. Se as universidades
federais param, o Brasil pára também de crescer.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex" fez um
pronunciamento nesta tarde, inclusive como desdobramento da reunião do Colégio de Líderes, acerca do funcionamento desta Casa. Chamo a atenção que, neste
momento, o painel de registro de presença retrata exatamente a s~uação abordada por V. Ex" no início desta
votação.
Todos devem refletir sobre esse assunto, já que
hoje pela manhã tivemos de esperar mais de sessenta minutos para encerrar o processo de votação.
Sr. Presidente, tem sido uma constante a reclamação sobre a prática de se aguardar que Deputados
se desloquem de gabinetes ou de Ministérios para votar. Isso faz com que as votações se arrastem indefinidamente.
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Há uma obstrução feita pela Maioria, usando
instrumento que alguns insistem em dizer que não é
só da Minoria, mas que é do Parlamento.
Obviamente, quem tem maioria pode votar.
Entretanto, há urna distinção muito clara entre votar e
aprovar ou rejeitar uma matéria.
Observo que a Maioria, Deputado Arnaldo Madeira, quando tem a percepção que vai perder, não
quer votar; ela sempre quer submeter uma matéria a
votação quando sabe que vai ganhar em plenário. A
obstrução a que estamos assistindo agora é um
exemplo disso.
Sr. Presidente, V. ExB está correto. É importante
resgatar o perfeito funcionamento desta Casa. A credibilidade da Câmara dos Deputados está pautada
exatamente em como nos portamos aqui em relação
às votações e no seu funcionamento.
Nos últimos períodos, criou-se a lógica de que,
nas quintas-feiras, as sessões são deliberativas e não
deliberativas. Nas quintas-feiras o painel é aberto
pela manhã, marca-se presença e vai-se embora.
Não podemos aceitar essa prática. Não dá para
combinar ações a partir desse tipo de postura.
Por isso, fiz a V. Ex", na reunião de Líderes hoje,
uma ponderação acerca do funcionamento desta
Casa.
Está sendo importante a postura da Câmara
para enfrentar a crise energética, mas não podemos
submeter o Plenário a um processo de racionamento
do debate político, a esse estrangulamento que o relógio nos termina impondo. Temos uma hora para votar projetos, urna hora para o debate. Isso é muito
pouco em vista do tamanho das exigências que este
Parlamento tem pela frente.
Por isso, Sr. Presidente, deixo registrado esta
manifestação, não na forma de um desabafo, mas de
um convite à reflexão, corno disse a V. ExB na reunião
de Líderes.
Nós, do PT, estamos pleiteando o retorno das
nossas reuniões de bancada para o horário noturno,
porque é o único período que nos resta para reunir a
bancada e discutir as questões do dia-a-dia.
O Deputado Inocêncio Oliveira deve ter a mesma necessidade, como outros Líderes partidários,
seja para discutir o pacote ético, seja para discutir o
pacote de combate ao terrorismo, seja para discutir
as medidas orçamentárias ou tributárias. As bancadas têm de ter horário para discutir essas matérias e
suas lideranças se posicionarem.
Sr. Presidente, gostaria de falar sobre o tempo
de votação. Não é a primeira vez que toco nesse as-
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sunto. Já fiz essa ponderação várias vezes em momentos de votação.
É inadmissível que fiquemos aqui horas e horas
aguardando. Se formos até a portaria, veremos que o
número de Deputados que consta lá é diferente do de
presentes em plenário. Não é justo com aqueles que
vêm ao plenário, que cumprem a sua obrigação o retardamento de determinadas votações.
Não estou tentando fazer qualquer vinculação
entre a atitude de V. Ex" e o resultado que pode vir a
aparecer no painel. A Presidência tem adotado a postura correta, mas é preciso ir mais além. É preciso determinar um tempo para as votações, até porque temos um painel eletrônico que agiliza o voto, exatamente para acabar com a longa espera que exigiam
as votações via cédula ou que necessitassem de outro tipo de posicionamento.
Portanto, precisamos disciplinar isso, até pelo
desrespeito que está ocorrendo.
Hoje, Sr. Presidente, estamos sendo acompanhados permanentemente pela sociedade. Não é
possível que este Parlamento fique discutindo matérias que possam, em tese, melhorar a sua imagem e
praticar atos que vão no sentido contrário
Por último, há a questão do horário de funcionamento das Comissões.
É importante que tenhamos reuniões do Congresso Nacional. Tanto que propus a V. Ex" reunir o
Congresso Nacional para apreciar as 66 medidas provisórias que estão encalhadas. Mas não é possível ter
sessões do Congresso no mesmo horário de funcionamento de Comissão, o local adequado para o debate das matérias.
Portanto, ele pode ser convocado à noite e até
quinta-feira pela manhã. Não na quarta-feira pela manhã, coincidindo com as reuniões de Comissões, e
muito menos na quarta-feira à tarde, coincidindo com
o horário de apreciação de matérias por parte da Câmara dos Deputados.
Isso cria um ambiente como o de hoje, quando
tivemos uma sessão do Congresso pela manhã, e
não está sendo possível realizar a sessão da Câmara, de cuja pauta consta importante projeto sobre a
questão do fundo de moradia popular, o qual V. Ex"
pautou para o dia de hoje por considerar fundamental,
como o pautará para a próxima semana, uma vez que
agora está inviabilizada sua votação por conta da manobra regimental feita neste momento.
Portanto, Sr. Presidente, somo-me às preocupações de V. Ex", mas acho que poderíamos ir mais
além. Deveríamos cristalizar a posição de que, no mo-
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mento de votação e de reuniões das nossas Comissões, não pode haver sessões do Congresso.
Muito obrigado
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
temos acompanhado, em particular na Comissão de
Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o
problema relacionado aos ataques terroristas de que
foram vítimas os Estados Unidos e visto com preocupação o crescimento da histeria militarista comandada pelo próprio Presidente Bush. Temos também observado como têm procedido os Chefes de Governo
do mundo inteiro. Todos estão se solidarizando com o
povo americano pelos ataques de que foi vítima, todos criticam de forma enérgica o método terrorista de
se fazer luta política, mas alguns, de maneira mais comedida, chamam a atenção para o fato de que é necessário se perseguir o objetivo de se fazer justiça.
Nesse sentido, alguns estão destacando que essa
idéia de se proclamar a necessidade de uma Terceira
Guerra Mundial, de uma guerra do império do bem
contra o mal, é completamente despropositada e deixa inclusive uma visão muito negativista da direção e
do amadurecimento do Governo norte-americano.
Gostaria de chamar atenção sobre isso, porque
ficamos preocupados com a posição do Governo Federal.
Tomamos conhecimento, pelos jornais internacionais, pelo Jornal do Brasil e por outros jornais do
País, que ontem o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, dirigiu-se à Embaixada dos
Estados Unidos para assinar livro de solidariedade
àquele país. Os jornais comentam que Fernando
Henrique Cardoso foi o único Presidente da República que deixou seus afazeres para ir à embaixada, não
para ser recebido pelo embaixador dos Estados Unidos, mas por um encarregado de negócios. Pode-se
creditar o fato à síndrome de vassalagem pessoal de
que é vítima Fernando Henrique Cardoso, que há muito tempo gosta de ser vassalo assumido e reconhecido pelos Estados Unidos. Tudo bem, o caso é lamentável, mas inevitável. Entretanto, o ocorrido foi mais
grave: ao chegarem à Embaixada dos Estados Unidos, o Presidente da República e o Ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer foram tratados de forma
desrespeitosa e acintosa. O Ministro teve de sair do
carro, passar por revista pessoal e por detector de
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metais, teve de retirar o que havia em seu bolso e deixar seu telefone celular na portaria.
Sr. Presidente, isso é uma humilhação para o
Brasil. Esse é o sentimento de todos nós, bem como o
de V. Exa, que, bom mineiro e Presidente da Casa, não
pode pronunciar-se sobre o assunto. É importante que
nos pronunciemos. Não aceitamos a humilhação!
Devemos ser comandados por dirigentes dignos, pessoas altivas, que não se acovardam, não se
submetem ao papel de único dirigente do mundo a
assinar livro de solidariedade aos Estados Unidos.
O Brasil ofereceu solidariedade na hora exata,
quando seu representante telefonou ao Secretário de
Estado Americano. A atitude foi correta e deveria ter
sido a única. No entanto, seus representantes se rebaixam e humilham o País. O Ministro das Relações
Exteriores teve de passar por detector de metais!
Sr. Presidente, registro de forma enfática meu
protesto. Aproveito para chamar a atenção do Itamaraty, a fim de que não aja de maneira precipitada. De
forma absolutamente estranha, está sendo interpretado o art. 3° do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que permite ao Brasil participar, com
tropas militares, de confronto, caso os Estados Unidos declarem guerra a qualquer país do mundo. Isso
é inaceitável! O Itamaraty não deve antecipar-se em
relação a esse delicado assunto.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. ::xa
a palavra.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pré 3idente,
reporto-me à observação do Líder Inocêncio.)Iivei;a
ao tratar de sua preocupação em relação a v0t~c;ões
na Casa.
Em seguida, ouvi posicionamento de V. Ex", em
que afirma que será mais rígido no controle de preser ,ças em plenário. Outros Par1amentares somalâ~l-;;;f' ar,:;
reclamos de V. Exa e do Deputado Inocêncio Olive[,d.
Faço voz a essas reclamações, até porque há
matéria que consta da pauta de votação há doze semanas seguidas, como é o caso do projeto de decreto
legislativo com o objetivo de pedir autorização congressual para se fazer plebiscito sobre a criação do
Estado de Carajás. Mais de 6 milhões de brasileiros
no Estado do Pará querem votar. O povo está ansioso
pela transformação e pelo avanço do Pará com a criação de novas unidades territoriais.
Sr. Presidente, mesmo matéria tão importante
como essa não é votada. Isso não ocorre por displi-
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Exa ,

mas por negligência
cência ou negligência de V.
do corpo parlamentar. Os Parlamentares querem votar a questão de Carajás. Congratulo-me com V. Exa
por sua posição firme no sentido de chamar a Casa à
votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
comunico a esta Casa que finalmente será inaugurado, amanhã, em Fortaleza, no meu Estado do Ceará,
unidade da Fundação das Pioneiras Sociais, fruto de
luta muito grande. Foram mais de seis anos de trabalho e esforço para inaugurar importante essa unidade
hospitalar no Estado do Ceará.
Houve dificuldade para conseguir recursos do
Orçamento da União, mas, finalmente, amanhã, às
1Oh, será inaugurado importante hospital da Rede Sarah, que beneficiará não só Fortaleza e o Estado do
Ceará, mas todos os Estados nordestinos vizinhos,
como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Todos contarão com importante centro de referência, respeitado em todo o mundo, para o tratamento de
traumas e de doenças do aparelho locomotor.
Congratulo-me com a Fundação das Pioneiras
Sociais e com o Movimento Vida, formado por entidades e instituições de portadores de deficiências do
Estado do Ceará, que intensificaram esforços, nos últimos dois anos, para ver inaugurado o Hospital Sarah
Kubitschek de Fortaleza, importante obra para a comunidade cearense.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE ( Aécio Neves) - Tem V. E)('l
a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na tarde de
hoje, estive em reunião convocada por V. Exa para discutir a pauta de votação da Câmara dos Deputados.
Pude perceber a angústia que vive V. Ex" com relação
às votações que exigem quorum qualificado.
Sr. Presidente, aproveito este momento para,
em nome da bancada do PPB, sugerir a V. Ex" e ao Líder Arnaldo Madeira que sejam ordenados os trabalhos da Casa e o atendimento a Parlamentares nos
Ministérios. Primeiro, sugiro que, às terças-feiras, os
Ministros atendam Prefeitos, Vereadores e Parlamentares de portas abertas, resolvendo suas questões.
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Esse é o princípio básico. Segundo, sugiro que as
sessões da Câmara dos Deputados sejam realizadas
às terças e quartas-feiras, à tarde. As quintas-feiras ficariam reservadas para o Congresso Nacional.
Sr. Presidente, estou solidário com sua angústia
e anseio. Conheço sua vontade de ver as matérias votadas. Portanto, aproveito este momento e faço um
apelo, em nome da bancada do PPB, ao Líder Arnaldo
Madeira, a fim de que o Governo solicite a seus Ministros que atendam as bancadas partidárias. Assim, elas
estarão liberadas para votar às terças, quartas e quintas-feiras.
Sr. Presidente, essa é sugestão que faço a V.
Ex e ao Líder Arnaldo Madeira.
a

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sendo notória a ausência de quorum em função da obstrução
feita pela maioria dos Líderes aqui presentes, encerro
a presente votação.
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Mas permitirei, após o encerramento da votação
da Ordem do Dia, que os Parlamentares possam se
manifestar acerca de outras questões até o prazo final
desta sessão que será em torno das 19h.
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A mesa
vai anunciar o resultado:
VOTARAM
Sim:
Não:
Abstenções:

4
100
16

Total:

128

Não houve quorum devido a obstrução, fica
portanto, adiada a votação do dispositivo destacado
(inciso I do art. 4° da Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar W 9, de 1999.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP N° 09/99 • OVS N° 5 • INCISO I
A~TIGO

4D

Início Votação: 19/0912001 17:56
FilTl Votação: .. 9/09/2001 18:18

Presidiram a Votação: Aécio Neves ·17:12

Resultado da: VotucAo
Sim
4
Nilo
108
Abstenção
16

Orientação
PFLJPST - Obstrução
PSOB - Obstrução
PMDB - Obstrução
PT- Não
PPB - Obstrução
PDTIPPS - Não
PTB - Obstruç."io
PSBfPCDOB .. Não
PUPSL-Não
GOV. ·.Obstrução

Total da Votaç:>o 128

Art. 17

1

Total Quorum

129

Obstrução

107

RORAIMA
Luis Barbosa

Partido

Bloco

PFL

PFLlPST

Voto

Obstrução

Total Roraima: 1
AMAPÁ
Antonio Felj30
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabn"
Evandro Milhomen
. Fátima Pelaes
Jurandil Juarez

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSOB
PMOB

PSB/PCDOB

Obstruç3o
Obstruçao
Obstruç3o
Obstrução
Nêo
Obstrução
Obstrução

Total Amapá: 7
PARA
Oeusdeth Pantoj::l

PFL

PFUPST

Obstrução
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PARÁ
Giovanni Queiroz
Haroldo Bezerr.l
Josué BengtsOI"I
Niclas Ribeiro
Renildo Leal
Socorro Gome~;
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Partido
Bloco
PDT
PSDB
PTS
PSDB
PTB
PCdoB

POT/PPS

PSB/PCDOB
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Voto
Não
Obstrução
Obstrução
Abstenção
Obstrução
Não

Total Pará: 7
AMAZONAS
Luiz Fernando
Pauderney Aveiino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin

PPB
PFL
PTB
PCdoB

PFUPST
PSB/PCOOB

Obstrução
Obstrução
Abstenção
Não

Total Amazonas: 4
RONDONIA
Confúclo Mourb
Euripedes Miranda
Marinha Raupp
Sérgio Carvalho

PMOB
POT
PMOB
PSDB

POT/PPS

Obstrução
Não
Obstrução
Obstrução

Total Rondonia : 4
ACRE
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Zila Bezerra

PFL
PPB
PPS
PT
PT
PTB

PFUPST
PDT/PPS

Obstrução
Obstrução
Não
Não
Não
Obstrução

Total Acre: 6
TOCANTINS
Pastor Amarildo

PPB

Obstrução

PMDB
PSDB
PSB
POT
PFL
PL

Obstrução
Obstrução
Não
Não
Não
Não

Total Tocantins: 1
MARANHÃO
Gastão Vieira
João Castelo
José Antonio Almeida
Neiva Moreira
Pedro Fernandes
Remi Trinta

PSB/PCDOB
POT/PPS
PFUPST
PUPSL

Total Mamnhãc· : 6
CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Amon Bezerra
Eunício Oliveir8
Inácio Arruda
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano

PSOB
PL
PSDB
PSDB
PMOB
PCdoB
PT
PSDS
PSDB

PUPSL

PSB/PCOOB

Obstrução
Não
Obstrução
Abstenção
Abstenção
Não
Não
Obstruçao
Obstrução
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Partido
Bloco

CEARÁ
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pimentel Gomes
Rommel Feíjó

PFl
PSDB
PPS
PSDB

PFUPST

PFL
PMDB
PFL
PMDB
PT

PFUPST

PDT/PPS

Setembro de 200 I
Voto

Obstrução
Abstenção
Não
Obstruçao

Total Ceará: 13
PIAuí
Heráclito Fortes
Marcelo Castro
Paes Landim
Them ístocles Sampaio
Wellington Dias

PFUPST

Obstrução
Obstrução
Obstrução
Obstrução
Não

Total Piauí: 5
RIO GRANDE ['O NORTE
Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
laire Rosado
Lavoisier Maia
Salomão Gurge l.

PMOB
PFL
PMOB
PFL
POT

PFUPST
PFUPST
PDT/PPS

ObstruçM
Obstrução
Abstenção
Obstrução
Não

Tolal Rio Grande do Norte: 5
PARAíBA
Avenzoar Arrud:l
Carfos Dunga
Domiciano Cabl ai
Enivaldo Ribeirn
Inaldo Leitão
Ricardo RiQue
Total Paraíba:

Não
Obstrução
Obstrução
Obstrução
Obstrução
Obstrução

PT
PTB
PSDB
PPB
PSDB
PSDB

l,

PERNAMBUCO
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Inocêncio Olivei.-a
Joaquim Francisco
Joel De Holland;]
José Chaves
José Múcio Monteiro
Marcos de Jesu s
Maurílio Ferreira Lima
Pedro Eugênio
WoIney Queiro'"

PSB
PSB
PT
PSB
PFL
PFL
PFL
PMOS
PSOB
PL
PMDB
PPS
POT

POT/PPS
PDT/PPS

Não
Não
Não
Não
Obstrução
Obstrução
Obstruçao
Obstrução
Obstrução
Não
Obstrução
Não
Não

PFUPST

Obstrução
Obstrução

PSB/PCOOB
PSB/PCOOB
PSB/PCOOB
PFUPST
PFUPST
PFUPST

PUPSL

Total Pernambuco: 13
ALAGOAS
Augusto Farias
José Thomaz Nonõ

PPB
PFL

Total Alagoa9 :'2
SERGIPE
Cleonâncio Fonseca

PPB

Abstenção

Setembro de 200 I
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Ivan Paixão
José Teles
Pedro Valadares
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Partido
Bloco

PPS
PSOB
PSB

POT/PPS
PSB/PCDOB

Quinta-feira 20

Voto
Nao
Obstrução
Não

Total Sergipe: 4
BAHIA
Benito Gama
Coriolano Sales
Francistônio Pinto
Haroldo Lima
JaQues Wagner
João Leão
José Lourenço
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Alberto
Milton Barbosa
Nelson Pellegrir la
Pedro lrujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Waldir Pires

PMOB
PMOB
PFL
PCdoB
PT
PPB
PMOB
PSOB
PMOB
PT
PFL
PT
PFL
PFL
PMOB
PT

PFUPST
PSB/PCDOB

PFUPST
PFUPST
PFUPST

Obstrução
Sim
Obstrução
Não
Não
Obstrução
Obstrução
Obstrução
Obstrução
Não
Obstrução
Não
Sim
Obstrução
Obstrução
Não

Total Bahia: 16
MINAS GERAIS
Aécio Neves
Antônio do Valll~
Cabo Júlio
Cleuber Carneiro
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Ibrahim Abi-Ack.el
João Magalhães
João Magno
José Milita0
Lincoln Portela
Maria do Carmo Lara
Mário Assad Júnior
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmênio Pereira
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saulo Coelho
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Virgllio Guimarfles

PSOB
PMOB
S.Part.
PFL
PT
PMDB
PMDB
PPB
PMDB

PFUPST

~OB

SL
T
'Fi.
....B
DT
SOB
L

PUPSL
PFUPST

PDT/PPS
PUPSL

3ró
PPB
PSDB
PL
PSDB
pedoB
PT

PT

PL/PSL
PSB/PCOOB

Art. 17
Não
Não
Abstenção
Não
Abstenção
Sim
Obstrução
Obstrução
Não
Obstrução
Não
Não
Obstrução
Não
Obstrução
Não
Obstrução
Abstenção
Obstrução
Obstrução
Obstrução
Não
Obstrução
Não
Não
Não

44509

4451 () Quinta-feira 2lJ

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Bloco

Setembro de 20lJ I

Voto

Total Minas Ge,ais : 27
EspíRITO SANTO
Feu Rosa
José Carlos Elias
José Carlos Fonseca Jr.
Luiz DUra0
Max Mauro
Ricardo Ferraçc
Rita Camata .

PSOB
PTS
PFL
PFL
PTS
PPS
PMOB

PFUPST
PFUPST
PDT/PPS

Obstrução
Obstrução
Obstrução
Sim
Não
Não
Obstrução

Total Espírito $lnto : 7
RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso
Carlos Santana
Or. Helena
Eber Silva
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Sampaio
Jorge Sittar
Luiz Sérgio
Milton Temer
Miriam Reid
Miro Teixeira
Paulo Baltazar
Paulo de Almeida
Reinaldo Gripp
Rodrigo Maia
Valdeci Paiva
Vivaldo Barbos8
Wanderley Martins

PSB
PT
PSDS
PL
PPS
pedoS
POT
PT
PT
PT
PSS

por

PSB
PST
PL
PFL
PSL
POT
PSB

PSB/PCDOB

PUPSL
PSB/PCDOB
PDT/PPS

PSB/PCDOB
POTIPPS
PSB/PCDOB
PFUPST
PUPSL
PFUPST
PUPSL
POT/PPS
PSB/PCDOB

Não
Não
Obstrução
Não
Abstenção
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Obstrução
Não
Obstrução
Não
Não
Não

Total Rio de Janeiro: 19

SÃO PAULO
Alberto Goldman
Aldo Rebelo
A1oizio Mercadante
Angela Guadagnin
Arnaldo Faria dl' Sá
Arnaldo Madeim
Ary Kara
Bispo WandervHI
Celso Russomanno
Corauci Sobrinho
De Velasco
Or. Hélio
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Ivan Valente
Jair Meneguelli
João Eduardo Dado

PSDB
PCdoS
PT
PT
PTS
PSDB
PPS
PL
PPB
PFL
PSL
POT
PPS
PSDC
PFL
PT
PT
PT
PMDB

PSB/PCOOS

PLlPSL
PFUPST
PLlPSL
POT/PPS
PDT/PPS
PFUPST

Obstrução
Não
Não
Não
Não
Obstrução
Obstrução
Não
Abstenção
Obstrução
Não
Não
Não
Não
Abstençao
Não
Não
Não
Não
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Partido
SÃO PAULO
João Paulo
José Dirceu
José Genoíno
José Roberto Batochio
Luciano Zica
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Marcos Cintra
Moreira Ferreiri'1
Nela Rodolfo
Orlando Failtaz.,<ini
Professor Luizinho
Ricardo Berzoin\
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Silvio Torres
Teima de SOUZ~l
Xico Graziano

PT
PT
PT
PDT
PT
PTS
PSB
PFL
PFL
PMDB
PT
PT
PT
PPS
PSDB
PSDB
PT
PSDB

Bloco

PDT/PPS

PSB/PCüOB
PFUPST
PFUPST

PDT/PPS

Quinta-feira 20
Voto
Não
Não
Não
Não
Nao
Obstrução
Não
Obstrução
Obstrução
Não
Não
Não
Não
Nao
Obstrução
Obstrução
Não
Obstrução

Total São Paulú: 37
MATO GROSSO
Uno Rossi
Murilo Domingos
Teté Bezerra
Wilson Santos

PSDB
PTB
PMDB
PMDB

Obstrução
Obstrução
Obstrução
Não

PT
PMDB
PFL
PT

Não
Abstenção
Obstruçao
Não

Total Mato Grosso: 4
DISTRITO FED:::RAl
Geraldo Magelél
Jorge Pinheiro
Osório Adriano
Pedro Celso

PFUPST

Total Distrito Federal: 4
GOlAS
Aldo Arantes
Euler Morais
Jovair Arantes
Juquinha
Luiz Bittencourt

PCdoB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB

PSB/PCDOB

Não
Obstrução
Abstenç80
Obstrução
Não

Total Goiás: 5
MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cru:r.
Manoel Vitória
Waldemir Moka

PMDB
PT
PMDB

Obstruç::lo
Não
Obstrução

Total Mato Gro$$O do Sul: 3
PARANÁ
Abelardo Lupioll
Affonso Camar~la
AJex Canziani
Dilceu Speraflco
Dr. Rosinha

PFL
PSDS
PSDB
PPB
PT

PFUPST

Obstrução
Obstrução
Obstrução
Obstrução
Não

44511
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Partido
PARANÁ
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
Luciano Pizzatto
Oliveira Filho
Rubens Bueno

PMDB
PTB
PFL
PFL
PL
PPS

Setcmbro dc 200 I

Bloco

Voto

PFUPST
PFUPST
PUPSL
POT/PPS

Obstrução
Obstrução
Obstrução
Obstrução
Obstrução
Não

Total Paraná : '~1
SANTA CATARINA
Edison Andrino
Fernando Coruía
João Pizzolatti
Luci Choinacki
Paulo Gouvêa
Renato Vianna
Serafim Venzor,

PMOB
POT
PPB
PT
PFL
PMOB
POT

POT/PPS

PFUPST
POT/PPS

Não
Não
Obstruç30
Não
Obstrução
Obstrução
Não

Total Santa Catarina: 7
RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp
Alceu Collares
Ana Corso
Ezidio Pinheiro
Fioravante
Henrique Fontana
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Orlando Descollsi
Osmar Terra
Paulo Paim
Roberto Argentd
Total Rio Grande do Sul: 12

POT
POT
PT
PSB
PT
PT
PT
PMOB
PT
PMOB
PT
PHS

PDT/PPS
POT/PPS
PSB/PCDOB

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Obstrução
Não
Obstrução
Não
Abstenção
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Obviamente, não alcançado o quorum, fica adiada a continuação da votação do Projeto de Lei Complementar
n° 9-C/99 e dos d~mai~ itens da pa~tao(RecurSos nOs
144/01 e 102/00, Projetos d~ Lei n s 3..524-8/00,
1.733-8/96 e 2.710-Al92; Projetos de Lei Compleme~tar .nos ~30-Al96 e 3-Al99; Pr~jetos de Decreto
Leglslatlv? n s 15.9-~/_92 e 381-Al99, e da Proposta de
0
Emenda a ConstltUlçao n 308-C/96).
Comunico ao Plenário que tomei uma decisão e
assumirei a responsabilidade por ela. Não é possível
que permaneçamos sem condições de votar relevantes matérias - não importando o resultado _ devido a
ausência de quorum.
Amanhã estarei distribuindo a Ordem do Dia
das sessões da próxima semana, coma faço costumeiramente. Lá estará determinado que teremos sessões de votações, a partir da próxima semana, as terças, quartas e quintas-feiras.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar queiram fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS:
19-9-01

dos da Casa da Moeda do 8rasil e dá outras providências. (PL n° 5.358/01).
CLEMENTINO COELHO - Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro de Estado
da Fazenda informações acerca do contrato recém
estabelecido entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional _ FMI, especialmente sobre se o Governo
manteve a disposição de privatizar ou internacionalizar as empresas FURNAS TUCURUí e CHESF. (RIC
nO 3.733/01).
'
. .
. .
° .
ProJet~ de Lei - Altera ~ 1n0CISO 11 do § 2 e Introduz um § 3 no art. 13 da Lei n 9.428, de 26 de de0
zembro de 1996. (PL n 5.359/01).
MUSSA DEMES - Projeto de Le i- Estende o
ressarcimento das contribuições recolhidas ao Instituto de Previdência dos Congressistas - ,PC a
ex-congressistas que não estivessem no exercício de
mandato à época da extinção do IPC. (PL nO
5.360/01).
Luís BAR80SA - Projeto de Lei - Torna crime
a "clonagem" de seres humanos. (PL n° 5.361/01).
JOSÉ MIUTÃO - Projeto de Lei - Assegura aos
aposentados, pensionistas e maiores de 65 anos o
acesso gratuito a eventos culturais e similares realizados em imóvel público. (PL n° 5.362/01).

PEDRO FERNANDES - Projeto de Lei - Dá
nova redação ao § 1° e acresce § 1°-A ao art. 21 da
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993- LOAS, e dá
outras providências. (PL n° 5.356/01).
LUCIANO ZICA - Requerimento - Solicita a retirada do Requerimento de Informações n° 3.668 de
2001. (conferindo assinaturas).
_EUNíCI.~ O~IVEIRA _- Requerimento .d~ Informaçao - .Sollclta Info~maçoes ao Senhor MlnI~tro da
Aeronáutica a respeito do fechamento da pista de
pouso e decolagem do Alto da 8alança (SNAA), utilizada pelo Aeroclube do Ceará e pelo Aeroleve Clll!)e
de Aviação Desportiva - Fortaleza _ CE. (R:(' l0
3.732/01).
- I
DE VELASCO -Indicação - Sugere o é'ume,lto
do número de vagas no ensino superior e a •.
tação da educação a distância. (INC nO 2.2
NEUTON LIMA - Indicação - Sugere ~ .. ''',... ,,~V'
do setor de transporte de cargas, entre os beneficiários dos financiamentos do FINAME. (INC n° 2.227/01).
EDINHO BEZ - Projeto de Lei - Ins:!lL1! a fnnquia postal para as correspondências postada;'; f./P',js
Defensorias Públicas. (PL n° 5.357/01).
SIMÃO SESSIM - Projeto de Lei - Dispõe sobre
a complementação da aposentadoria dos emprega-

HAROLDO BEZERRA -Indicação - Sugere ao
Ministro dos Transportes a duplicação da Ponte sobre
o rio Itacaunas, em Marabá, PA. (INC n° 2.228/01).
PAULO GOUVÊA - Projeto de Lei - Altera a Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trâns~o Brasileiro", quanto aos limites de
velocidade permitidos em rodovias. (PL n° 5.363/01).
ANTONIO FEIJÃO -Indicação - Sugere ao Poder Executivo o envio de projeto de lei criando a Carreira de Técnico de Fiscalização Federal de Mineração. (INC n° 2.229/01).
. _
ENI VOLTOllNI- Requenmento de Informaçao
- Solicita informações ao Exmo Sr. Ministro da Defesa
sobre aS,co~dições de uso dos .equipam~ntos utilizados nos orgaosde controle de voo. (RIC n 3.734/01).
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre medidas adotadas para conter o avanço das hepatites e tuberculoses no País. (RIC n° 3.735/01).
Indicação - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação a inclusão das
disciplinas de Geriatria e Gerontologia Social no conteúdo programático dos cursos de Enfermagem Medicina como matérias obrigatórias. (INC n° 2.230/01).
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Projeto de Lei - Altera a redação do art. 14 da
Lei n° 9.437/97, estabelecendo prazos para a destruição de armas de fogo apreendidas: (PL n° 5.364/01).
Projeto de Lei - Altera o Decreto-lei n° 7.661 , de
21 de junho de 1945. (PL n° 5.365/01).
Projeto de Lei - Altera a redação de dispositivos
da Lei n° 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, que "institui o Sistema Nacional de Armas - SINARM, estabelece condições para o registro e para o porte de arma
de fogo, define crimes e dá outras providências". (PL
n° 5.366/01).
Projeto de Lei - Altera o § 5° do artigo 47 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que fixa prazo de validade da Certidão Negativa de Débito - CND. (PL n°
5.367/01).
Projeto de Lei - Dispõe sobre os valores de muitas previstas no Decreto-Lei n° 3.931, de 11 de dezembro de 1941 - Código de Processo Penal. (PL nO
5.368/01).
Projeto de Lei - Revoga o inciso XIII do art. 9° da
Lei n° 9.317, de 1996, que institui o SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. (PL nO 5.369/01).
Projeto de Lei - Altera a redação dos arts. 281 e
282 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro. '(PL n°
5.370/01).
Projeto de Lei - Dispõe sobre o sistema de fusos horários no território brasileiro. (PL n° 5.371/01).
MARCOS AFONSO - Requerimento de Informação - Solicita informações junto ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, sobre desabamento de ponte e interdição de trecho da BR-1 01, em
Alagoas. (RIC nO 3.736/01).
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento a propósito do Programa de Reordenamento das Exportação de Café. (RIC n° 3.737/01).
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento sobre programa de incentivo aos pecuaristas com
vistas à melhoria de qualidade da carne e do leite
para exportação. (RIC n° 3.738/01).
Requerimento de Informação - Solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde, quanto as providências adotadas contra o laboratório Era Nova, de
São Paulo. (RIC n° 3.739/01).
CONFÚCIO MOURA- Requerimento- Requer
a apensação das PEC de nOs 289/00 e 376/01, uma

Sclcmbro de 2001

vez que tratam de matéria análoga. (conferindo assinaturas)
PIMENTEL GOMES - Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus Antônio R. Tavares, pertinentes à suspensão do pagamento de
26,06% (vinte e seis décimos por cento) aos servidores da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, referente a perdas salariais registradas durante o Plano
Bresser. (RIC n° 3.740/01).
CARLlTO MERSS - Requerimento de Informação - Solicita informações ao Ministro da Integração
Nacional. (RIC n° 3.741/01).
PEDRO PEDROSSIAN - Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia esclarecimentos sobre a participação acionária da empresa CS Participações na
Usina Termelétrica de Porto Velho (RO). (RIC n°
3.742/01).
Requerimento de Informação - Solicita ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia esclarecimentos sobre a contratação de empresa para a implantação de sistema de monitoramento de segurança dos dutos e refinarias da empresa Petróleo Brasileiro SA - PETROBRAS. (Rle n° 3.743/01).
Requerimento de Informação - Solicita esclarecimentos ao Senhor Ministro de Estado de Minas e
Energia sobre o contrato de seguro da plataforma
P-36, da Petróleo Brasileiro SA - PETROBRAS.
(RIC n° 3.744/01).
ROMEL ANIZIO - Projeto de Lei - Estabelece
normas para proteção a saúde e segurança dos consumidores do leite longa vida. (PL n° 5.372/01).
CELCITA PINHEIRO - Projeto de Lei - Denomina "Viaduto Colonizador Ênio Pipino" o viaduto situado no trevo de acesso à cidade de SINOP - MT, na
BR-163, (PL nO 5.373/01).
ROBERTO PESSOA - Requerimento - Requer
voto de pesar pelo falecimento do senhor Francisco
Gladstone Matias Moreno - Dr. Crica. (conferindo assinaturas).
HENRIQUE FONTANA - Requerimento de
Informação - Solicita ao Ministro da Agricultura e do
Abastecimento informações sobre denúncias de fraudes relativas a contratos de Planos de Saúde. (RIC n°
3.745/01).
RUBENS BUENON - Projeto de Decreto Legislativo - Susta os efeitos do artigo 18 da MP n° 2.223,
de 2000, que viola direitos constitucionais como o livre acesso ao Poder Judiciário, o direito de propriedade, dentre outros. (PDC n° 1.189/01).
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JOSÉ DIRCEU - Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça sobre
a fiscalização nos aeroportos brasileiros. (RIC n°
3.746/01).
MARCELO TEIXEIRA - Projeto de Lei - Dá
nova redação ao art. 1° do Decreto-lei n° 1.876, de 15
de julho de 1981, que dispensa do pagamento de foros e laudêmios os titulares do domínio útil dos bens
imóveis da União nos casos que especifica e dá outras providências. (pL n° 5.374/01).
JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de Lei Dispõe sobre operações de fomento mercantil - factoring e dá outras providências. (PL n° 5.375/01).
Projeto de Lei - Estabelece o direito a assistência religiosa aos internados em hospitais públicos ou
particulares. (PL n° 5.376/01).
Projeto de Lei - Estabelece a participação das
partes interessadas nas reuniões de órgãos colegiados da administração pública direta. (PL n° 5.377/01).
Projeto de Lei - Torna obrigatório o uso de tarja
com expressão que ressalte a importância do aleitamento materno nas embalagens dos produtos utilizados no aleitamento artificial. (PL n° 5.378/01).
Projeto de Lei - Adiciona dispositivos aos artigos 21, 23 e 28, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1984 - que institui a Lei de Execuções Penais. (PL n°
5.379/01).
Indicação - Sugere a implantação do Programa
Esporte na Escola, no Município de Itaperuna, no
Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.231/01).
Indicação - Sugere a implantação do Programa
Esporte na Escola, no Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro. (INC nE 2.232/01)
ALDO ARANTES e LíDERES - Requerimento
de Sessão Solene- Requerem a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados para o dia 6 de
novembro de 2001 , às 10 horas, a fim de homenagear
a cidade de Goiás Velho.
JOSÉ CARLOS COUTINHO - Indicação - Sugere a implantação do Programa Esporte na Escola,
no Município de Bom Jesus do Itabapoana, no Estado
do Rio de Janeiro. (INC n° 2.233/01)
Indicação - Sugere a implantação do Programa
Esporte na Escola, no Município de Silva Jardim, no
Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.234/01).
Indicação - Sugere a implantação do Programa
Esporte na Escola, no Município de Sapucaia, no
Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.235/01).
Indicação - Sugere a implantação do Programa
Esporte na Escola, no Município de Trajano de Morais, no Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.236/01).
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Indicação - Sugere a implantação do Programa
Esporte na Escola, no Município de Duas Barras, no
Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.237/01).
VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro da Agricultura e do Abastecimento, informações concernentes às
sindicâncias realizadas no Estado do Maranhão, sobre várias desapropriações de terras. (RIC
n°
3.747/01).
MARÇAL FILHO -Indicação - Sugere a preservação dos serviços de manutenção e utilização da linha férrea que atende o Município de Ponta Porão
(INC n° 2.238/01).
Indicação - Sugere a inclusão do Município de
Laguna Carapã, MS, no Programa Agente Jovem, da
Secretaria de Estado da Assistência Social. (INC nO
2.239/01).
WALTER PINHEIRO - Requerimento de Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, sobre as rádios comunitárias da Bahia. (RIC n° 3.748/01).
AIRTON DIPP - Projeto de Lei - Dispõe sobre a
prioridade na tramitação dos processos e procedimentos em que for parte a pessoa portadora de necessidades especiais. (PL n° 5.380/01).
OLIVEIRA FILHO - Projeto de Lei - Obriga as
Empresas de Transporte Coletivo de todo o território
nacional, em cidades com mais de 70.000 habitantes
a equiparem seus veículos com serviço de som, para
que avisem aos usuários o nome de cada parada,
para que deficientes visuais e até mesmo pessoas
que não conheçam o local desçam no local certo, evitando assim o que mais ocorre no dia-a-da: deficientes visuais perdidos por descerem antes ou depois
das paradas desejadas. (PL n° 5.381/01).
HÉLIO COSTA - Indicação - Sugere a adoção
de medidas para que a assessoria de imprensa nas
embaixadas, consulados, vice-consulados, delegações, missões e representações diplomáticas brasileiras seja exercida privativamente por jornalistas, reconhecidos nacionalmente, que demonstrem notável
saber profissional, com experiência mínima de cinco
anos. (INC n° 2.240/01).
ROBERTO PESSOA - Requerimento - Requer
voto de pesar pelo falecimento do Dr. Juraci Teixeira.
(conferindo assinaturas).
ALMEIDA DE JESUS - Projeto de Lei - Prioriza
a destinação de unidades habitacionais construídas
com recursos orçamentários. (PL n° 5.382/01).
WILSON SANTOS e OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição - Altera o art. 37 da Constitui-
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ção Federal. para instituir datas e horários para realização de concursos públicos. (PEC n° 420/01).
CARLlTO MERSS - Projeto de Lei - Reduz a
zero a alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira - CPMF - incidente
sobre beneffcios da seguridade social e outros ihstituídos pelo poder público. (PL n° 5.383/01).
ALOIZIO MERCADANTE - Projeto de Lei - Dispõe sobre a cobrança de taxas de inscrições em vestibulares. (PL n° 5.384/01)
DA. HÉLIO - Indicação - Sugere ao Ministério
da Justiça que seja avaliada a possibilidade de enquadramento dos servidores efetivos de Apoio do Departamento de Polícia Rodoviária Federal na carreira
de Policial Rodoviário Federal. (INC n° 2.241/01).
Indicação - Sugere à Presidência da República
que seja avaliada a possibilidade de enquadramento
dos servidores efetivos de Apoio do Departamento de
Polícia Rodoviária Federal na carreira de Policial Rodoviário Federal. (INC n° 2.242/01).
YEDA CRUSIUS - Recurso - Contra decisão do
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar várias irregularidades praticadas durante a vigência do regime de administração
especial temporária (RAET) do Banespa - Banco do
Estado de São Paulo S.A - (CPI BANESPA), sobre
questão de ordem levantada pela autora. (REC n°
175/01).
A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. E>C'
a palavra.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, fizemos hoje caminhada, depois de dez dias de acampamentodos Trabalhadores Rurais Sem Terra e pequenos agricultores, com o objetivo de solicitar audiência
com o Sr. Presidente da República e o Sr. Ministro da
Fazenda.
Sr. Presidente, aproveito também a oportunidade para pedir a V. Exa que interceda junto ao Governo,
juntamente com os Parlamentares desta Casa, por
meio da Liderança do Partido dos Trabalhadores, no
sentido de que os trabalhadores sejam recebidos por

S. Ex"...!.
Esse encaminhamento é feito em nome de todas as entidades dos trabalhadores rurais da
CONTAG, do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, do Movimento dos Pequenos Agricultores,
da Articulação Nacional das Mulheres Trabalhadoras
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Rurais, da Agricultura Familiar, do Movimento dos
Atingidos por Barragens, a fim de que sejam atendidas suas reivindicações diante da crise do campo.
A situação é grave. A dívida agrícola, em 1995,
quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o Governo, era de 18 bilhões. Hoje ela está em
52 bilhões, enquanto a inadimplência é de 30 bilhões
de reais. Em 1995 - pasmem V. Ex~ -, a produção
agrícola estava em 76 milhões de toneladas de grãos;
hoje, aumentou para 97 milhões. O PIB no campo era
de 43 bilhões em 1995. Com o aumento da produção,
ele caiu para 40 bilhões. Isso significa endividamento
agrícola dos pequenos e médios agricultores, dos assentados, cuja dívida paga e não paga não chega a 7
bilhões de reais.
É preciso que o Governo tome providências necessárias, pois a situação é grave. O Presidente da
República e os Ministros da Agricultura e da Fazenda
parecem não perceber que os agricultores estão com
a corda no pescoço.
Pedimos à Presidência desta Casa que receba
os agricultores, por intermédio de suas entidades e
representações, em audiências públicas, a fim de ser
encontrada solução para o endividamento agrícola.
Alertamos para o fato de que muitos agricultores não
sabem o que fazer para permanecer no campo.
Sr. Presidente, encaminho à Mesa documento
sobre a ~ituação dos agricultores e solicito à Presidência seu registro e encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputada, a Mesa recebe o documento de V. Exa e lhe dará o
devido encaminhamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
ORADORA:
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES NA AGRICULTURA - CONTAG
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS
SEM TERRA - MST
MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES
-MPA
ARTICULAÇÃO NACIONAL DAS MULHERES
TRABALHADORAS RURAIS - ANMTR
FRENTE SUL DA AGRICULTURA FAMILIAR
MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS
-MAB
Brasília, 19 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor
Dr. Fernando Henrique Cardoso
Digníssimo Presidente da República Federativa do
Brasil
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Senhor Presidente,
Com a franqueza e o respeito devidos à pessoa
de Vossa Excelência, devemos esclarecer que os números divulgados pelo seu governo acerca da performance da agricultura e do programa de reforma agrária. definitivamente, não retratam, com fidelidade, a
realidade observada no agrário nacional.
Com efeito, no que tange à política agrícola, salta aos olhos pouco atentos, os dados da publicidade
oficial dando conta do crescimento da produção brasileira de grãos, de 76 milhões de toneladas, para 97
milhões de toneladas, entre 1995 e 2000.
Todavia, o exame cuidadoso das estatísticas revela que, apesar desse crescimento da produção, no
mesmo período, o PIB da atividade primária da agricultura caiu de R$43 bilhões para R$40 bilhões, con.
forme estimativas da USP/ESALQ. Depreende-se,
pois, que além de irrelevante quando visualizado em
termos per capita, o incremento da produção nacional de grãos entre 1995 e 2000, resultou de um sobreesforço produtivo dos agricultores brasileiros na tentativa inglória de pelo aumento da quantidade produzida, tentar compensar a trajetória observada de queda exponencial dos preços agrícolas, ao produtor.
Confirmando a magnitude da crise de rentabilidade do setor, que se estende desde o início do processo de abertura unilateral da economia agrícola do
País, estudo realizado pela USP aponta que, ao longo
da década de 1990, os índices de preços reais recebidos pelos agricultores brasileiros, caíram à taxa de
4,74%, ao ano, no caso dos agricultores familiares, e
em 2,56%, ao ano, para os patronais.
Tomando-se período mais recente, dados da
Fundação Getúlio Vargas esclarecem que, de fevereiro de 1998 a fevereiro de 2001, enquanto o IGP-M variou 33,7%, os índices de preços, ao produtor, do
café, mandioca, arroz, milho e feijão, por exemplo, variaram, respectivamente, -37%, -8%, 3,8%, 7% e
11%.
Os impactos desse processo desestruturante
têm afetado, com maior intensidade, os assentados
em projetos de reforma agrária, e demais agricultores
de base familiar. Isto, porque, além de expostos à C0ncorrência desleal dos produtos importados, int8:",,:;jvos em subsídios, esse segmento produtivo foi totalmente alijado dos mecanismos de apoio à cor:,ercialização peJas reformas processadas pelo gov"!rnc üe
Vossa Excelência. Com a privatização dos in::;t '11T.E::!1tos de comercialização, tais setores ficaram .:;nda
mais vulneráveis às formas espoliativas que proliferam nas esferas da intermediação da comercialização agrícola.
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No contexto acima, tanto os assentados, como o
conjunto dos agricultores familiares, apenas, excepcionalmente, contam com chances efetivas de sustentabilidade econômica. Assim, entre os efeitos colaterais da atual política agrícola, destacam-se fenômenos potencializadores dos dramáticos quadros sociais urbanos e rurais do País, como o êxodo rural e o
aprofundamento dos níveis de endividamento desses
setores.
No primeiro caso, cumpre ressaltar que o número de trabalhadores tangidos do campo por conta dos
efeitos da política agrícola neutralizam completamente as metas de assentamento divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. De fato, dados do
IBGE informam que, na média do período entre 1996
e 2000, cerca de 538 mil pessoas abandonaram as
áreas rurais a cada ano. Este número superou, com
folga, as 400 mil pessoas/ano, declaradas como assentadas em projetos de reforma agrária.
No caso do endividamento, alguns pontos devem ser enfatizados à Vossa Excelência. Em primeiro
lugar, o seu governo, de fato, herdou um estoque de
dívidas agrícolas, já volumoso, próximo a R$18 bilhões, em valores correntes. Todavia, as várias medidas paliativas adotadas, desde então, para o enfrentamento dessa importante fonte de desestabilização
socíoeconômica do setor, refletiram os interesses da
bancada ruralista do Congresso Nacional, os quais
obviamente, periferizam, ou simplesmente ignoram
as demandas dos agricultores de base familiar.
Assim, mesmo não dispondo dos números exatos, e do perfil atual das dívidas, que estranhamente
não têm sido informados pelas autoridades da área
econômica, estimativas extra-oficiais dão conta que o
endividamento dos assentados e pequenos produtores alcança atualmente, valor em torno de R$7 bilhões - aí incluída a parcela em condição de normalidade, o que corresponderia a 13,4% do estoque total
das dívidas rurais.
Mais que os números, a melhor testemunha da
gravidade da dimensão política do endividamento,
tem sido o desespero estampado em milhares de trabalhadoras e trabalhadores honrados e que manifestam-se moral e materialmente arrasados pelo processo crescente de endividamento, sem qualquer expectativa de saná-lo.
Senhor Presidente, as nossas preocupações
com o endividamento, transcendem aos efeitos do fenômeno na desorganização da estrutura produtiva
dos assentados e agricultores familiares. O seu alcance sistêmico ameaça as próprias funções estratégicas da agricultura brasileira. Afinal, o valor total das
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dívidas atuais do setor agrícola, em torno de R$52 bilhões, supera em R$12 bilhões o PIB da agricultura atividade primária. Desse total, cerca de R$30 bilhões
correspondem a débitos em condição de anormalidade, o equivalente a 40% do PIB da agropecuária.
Sob tais circunstâncias, os encargos financeiros
do crédito rural consomem, hoje, o correspondente a
6,2% da renda bruta da agropecuária anual. Considerando-se os 12,5% equivalentes da renda rural utilizadas para a amortização das dívidas, tem-se que
18,7% da renda bruta do setor agropecuário destinam-se, a cada ano, para pagamentos ao sistema financeiro. Em numeros absolutos, significa que, anualmente, em torno de R$16,30 bilhões da agricultura
são destinados ao serviço da dívida, mais as amortizações do principal.
Cumpre ressaltar que a definição de taxas de juros fixas para o Pronaf, de fato, resultou em encargos
bem inferiores às taxas de mercado. Todavia, o que
determina a capacidade de pagamento dos agricultores familiares, no caso, é a receita gerada pela atividade agrícola. Assim, os menores custos relativos do
Pronaf, incluídos os rebates conferidos, superam,
com larga margem a evolução da receita agrícola, em
processo de franca deterioração conforme se conclui
dos números exibidos acima.
Portanto, Senhor Presidente, apreensivos com a
magnitude do quadro exposto, e esgotadas as chances
de negociações com as demais esferas do governo, as
entidades de representação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brasil, reivindicam audiência coletiva
com Vossa Excelência, para que tenhamos a oportunidade de dialogar e submeter à sua consideração as
proposições que julgamos da maior essencialidade,
particularmente no que tange às medidas emergenciais
e substantivas requeridas para a resolução do problema
do endividamento agrícola.
Respeitosamente, - Alberto Broch, Vice-Presidente da Contag - João Paulo Rodrigues,
PI Coordenação Nacional do MST.
O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Santos, 4° Suplente de Secretário.
O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros
colegas Deputas e Deputados, provavelmente o Presidente Aécio Neves, anteriormente na Presidência
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desta sessão, não quis fazer o convite a V. Ex.!!!. Por
isso, tenho a satisfação, em nome de S. Exa , de convidar todos os Parlamentares para o lançamento do livro sobre a vida de Tancredo Neves, no Espaço Cultural.
O livro foi escrito por pessoa ligada à família do
ex-Presidente, que conheceu bem sua trajetória política e humana, de homem público da maior qualidade.
Espero que V. Ex!!!: acorram, em massa, ao evento e recebam, inclusive, volume autografado pela autora. Esse é o convite que faço em nome do PSDB e
em nome do Presidente da Câmara dos Deputados,
Aécio Neves.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Quero
apenas referendar o convite de V. Exa para o lançamento do livro "Perfil Parlamentar de Tancredo Neves", em andamento no Espaço Cultural da Câmara
dos Deputados. O Presidente Aécio Neves encontra-se no local.
O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. OLIVEIRA FILHO (PL -PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, que na
semana passada apresentamos projeto que obriga
as redes de televisão a legendar seus noticiários,
desta vez, ainda na nossa cruzada em benefício das
pessoas especiais deste Brasil, apresentamos projeto que obriga as empresas de transportes coletivos
de todo o território nacional, em cidades com mais de
70 mil habitantes, a equipar seus respectivos coletivos com serviço de som que anuncie as parada dos
mesmos.
Em Curitiba esta prática já é normal. Os "Iigeirínhos", naquela cidade, já têm serviço de som que avisa os deficientes das respectivas paradas.
Isso tem sido muito bom, e, se dá certo em Curitiba, é claro que dará certo no resto do Brasil.
Gostaria que V. Exa recebesse meu projeto e
desse o encaminhamento regimental.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - A Mesa
recebe a proposição de V. Exa e dará a ela o encaminhamento regimental.
O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a P<;llavra.
O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com muita satis-
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fação comunico a esta Casa que o processo eleitoral
interno do Partido dos Trabalhadores foi realizado no
último domingo, no Brasil inteiro. Na ocasião, foi inaugurado, na vida político-partidária e na história do
nosso País, o processo de eleição direta para dirigentes partidários. Desse processo, Sr. Presidente, extraímos lição de muita riqueza.
Não temos ainda números consolidados, definitivos e oficiais, mas dispomos, preliminarmente, de
dados extra-oficiais que apontam participação de
aproximadamente 200 mil pessoas, no Brasil inteiro,
que votaram várias vezes: para presidente municipal,
chapa municipal, presidente estadual e presidente
nacional. Tal acontecimento promove grande processo democrático, no qual as pessoas escolhem quem
deve dirigir a política daqueles partidos.
Nossa expectativa é consumar o processo ainda esta semana, para apresentarmos, oficialmente,
os resultados na segunda-feira. De antemão, é praticamente certa a indicação do nosso companheiro
José Dirceu para novamente presidir o Partido dos
Trabal hadores.
Cientifico à Casa essa experiência tão rica, democrática e transparente, e partilho-a com os demais
partidos. Vale a pena praticá-Ia!
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PCdoB.
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, em nome da Frente
Parlamentar Nacionalista em Defesa do Brasil, reitero
protesto que, também em nosso nome, fez o Deputado Haroldo Lima, diante da atitude menor, humilhada,
que o Governo da República do Brasil adotou hoje na
Embaixada dos Estados Unidos.
Como relatou o Deputado Haroldo Lima, o Presidente da República foi o único de que se tem notícia
no mundo inteiro a ter ido à embaixada de país estrangeiro para assinar o livro de condolências - todos
nós manifestamos pesar pelas ações terroristas ocorridas nos Estados Unidos. As notícias, entretanto, não
registram nenhum Presidente da República que se tenha deslocado da sede do seu Governo para visitar
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embaixada de país estrangeiro em circunstâncias
como esta.
Sr. Presidente, mais que isso: o Presidente da
República deixou que a delegação que ele pessoalmente chefiava fosse humilhada, ao ter de passar
pela revista feita pelos policiais da embaixada norte-americana. Segundo as notícias, todos os integrantes da missão por ele chefiada foram revistados,
inclusive o Chanceler brasileiro, o Ministro Celso Lafer, que, de maneira submissa e cabisbaixa, submeteu-se a essa revista policial, para assegurar que ele
não portava arma ou mesmo alguma bomba. Ainda
mais, Srs. Deputados: a audiência foi de pé. O Presidente da República Federativa do Brasil foi recebido,
de pé, pelos funcionários da embaixada norte-americana! E mais ainda: não foi o embaixador
norte-americano que o recebeu, mas sim o encarregado de negócios da embaixada.
E o Presidente da República, depois de rápidas
manifestações, certamente caminhou para trás, para
não dar as costas aos funcionários da embaixada
norte-americana.
Sr. Presidente, esta Nação tem sofrido muitas
humilhações, mas como essa, que se passou no território nacional, não há precedente! O Presidente da
República Federativa do Brasil sair do seu Palácio,
onde exerce a investidura de Primeiro Magistrado e
representante supremo do povo brasileiro, chefiando
uma missão, para ser humilhado! A história não registra semelhante fato. Jamais um Presidente da República do Brasil, até os que menos consideramos em
nossa história, aqueles a quem menos devotamos
respeito, sofreu tamanha humilhação!
A Frente Parlamentar em Defesa do Brasil registra, constrangida, este protesto em nome da soberania popular, do Congresso Nacional e da Câmara dos
Deputados, soberania que o Sr. Presidente da República não soube demonstrar nessa humilhante visita à
embaixada norte-americana sediada em Brasília.
O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei conforme orientação do partido.
O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.
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O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, além
de solicitar a V. Ex" faça constar nos Anais da Casa
que na votação anterior votei conforme orientação do
meu partido, aproveito o ensejo para registrar o falecimenta de Juraci Teixeira, grande liderança política do
Estado do Ceará e do Município de Itapipoca.

assume papel de grande destaque e requer profissionais cada vez mais qualificados e especializados.
Atentas a essa tendência, repartições públicas
federais e estaduais mantêm e expandem seus departamentos de Comunicação, com quadros compostos por jornalistas qualificados para exercer as funções que lhes cabem.

Juraci Teixeira foi Procurador-Geral do Estado e
candidato a Deputado Federal.
Muito obrigado.
O SR. MILTON MONTI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.

Nesse sentido, o Ministério das Relações Exteriares não deve ser uma exceção, ainda mais porque
tem sob sua responsabilidade importantes encargos
na área de comunicação, tais como atender a imprensa brasileira e estrangeira, divulgara Brasil e sua política externa e manter as autoridades brasileiras informadas sobre a repercussão externa das políticas na-

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PMDB.
O SR. HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Tem V. Ex"
a palavra.

cionais.
Para o aprimoramento dos serviços de Comunicação nas embaixadas, consulados, vice-consulados,
delegações, missões e representações diplomáticas
brasileiras, é de boa indicação não esquecer que tais
serviços devem estar sob a responsabilidade de jornalistas profissionais, já que melhor formados para
tanto, especialmente quando se sabe que o bom desempenho do setor de imprensa está intimamente assaciado à formação da imagem do Brasil no exterior.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Pela or- .
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nos termos do art. 113, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa
seja encaminhada ao Exmo. Sr. Presidente da República a indicação em anexo, sugerindo a adoção de
medidas para que a assessoria de imprensa nas representações diplomáticas brasileiras seja exercida
exclusivamente par profissionais da imprensa reconhecidos nacionalmente, que demonstrem notável
saber profissional.
É a indicação:
INDICAÇÃO N° , DE 2001
(Do Sr. Deputado Hélio Costa)
Sugere a adoção de medidas para
que a assessoria de imprensa nas embaixadas, consulados, vice-consulados, delegações, missões e representações diplomáticas brasileiras seja exercida privativamente por jornalistas, reconhecidos nacionalmente, que demonstrem notável saber profissional, com experiência
mínima de cinco anos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Com a globalização e a crescente interdependência dos Estados nacionais, o setor de Comunicação desempenha função de extrema importância nas
instituições públicas e privadas. Em todas as áreas, o
exercício do jornalismo e da assessoria de imprensa

Ademais, o inciso XIII do art. 5° da Constituição
Federal estabelece o princípio da liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde
que atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
Nesse sentido, já é antiga a regulamentação da
profissão de jornalista no Brasil.
O Decreto n° 83.284, de 13 de março de 1979,
dispõe, no seu art. 4° , que o exercício da profissão de
jornalista requer prévio registro no órgão regional do
Ministério do Trabalho, que se fará mediante apresentação de diploma de curso de nível superior de Jornalismo ou de Comunicação Social, habilitação Jornalismo.
A lei, emanada de autoridade competente e respaldada pelo devido processo legislativo, deve ser observada por todos, principalmente pelo próprio Estado.
Diante do exposto e dada a importância desta
medida, sugiro que a assessoria de imprensa nas
embaixadas, consulados, vice-consulados, delegações, missões e representações diplomáticas brasileiras seja exercida exclusivamente por jornalistas.
Salas das Sessões, em 19 de setembro de
2001. - Deputado Federal Hélio Costa.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para um breve registro.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Eduardo Campos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presidente, V. Ex" havia anunciado meu nome na ordem de
concessão da palavra. O Deputado passou na minha
frente, e aceitei.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Aloizio Mercadante, o Deputado Eduardo Campos
pediu a palavra pela ordem.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Eu abdico da
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Eduardo Campos, tem V. Exa a palavra.
O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB _ PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em nome da bancada do
PSB, em rápidas palavras registro a preocupação do
partido com a paralisação das universidades federais.
Há mais de 50 dias professores e demais servidores das universidades estão em greve, sem que se
abra o processo de negociação com o Governo. Os
estudantes estão na iminência de perder o semestre.
Portanto, da tribuna da Câmara, faço um apelo às Lideranças do Governo nesta Casa no sentido de que
ainda esta semana seja aberto canal de negociação
entre o Governo e os representantes desses servidores, a fim de que milhares de estudantes brasileiros
não sejam prejudicados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Eduardo Campos, hoje à tarde uma comissão de
Parlamentares ligados à educação esteve com o Ministro Martus Tavares, com o objetivo de fazer avançar as negociações que poriam fim à greve.
Ficou definido que esse debate será feito semana que vem na Comissão de Orçamento.
O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa
a palavra.
O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer un:'~ co~uni~ação e p~ir providências de caráter administrativo a Mesa Diretora desta Casa.
Na manhã de hoje, a Comissão de Fiscalização
e Controle realizou audiência pública para ouv!r ::; Sr.
Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAp, empresa da qual a União detém 49%
das ações e, portanto, tem de ser fiscaliz
p.lr
aquela Comissão. Durante a audiência, OCl '
fd'.O
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muito desagradável, do qual tomei conhecimento somente no final desta tarde.
Algumas pessoas que ali compareceram fizeram circular nota apócrifa com acusações morais à
minha pessoa. Isso se explica, porque fui o autor do
requerimento de convocação ao Presidente da
TERRACAP e da solicitação para que fosse fiscalizada a verdadeira mina de transformação de terra em
dinheiro existente naquela empresa, por meio de desapropriações superavaliadas, grilagem de terra e esquema de corrupção. Diversas autoridades, de governos passados e do Governo atual, estão envolvidas.
Como não há o que explicar, aqueles que aqui
vieram - ou alguns daqueles que aqui vieram -, fizeam distribuir nota com agressões morais à minha pessoa. ~aturalme.nte, !ora.m covardes'e expediram n?ta
apócrifa, ?U seja, nao tiveram coragem de assumir a
sua autoria.
Sr. Presidente, por ter sido agredido um Parlamentar desta Casa e nesta Casa, estou dirigindo ofício.ao Sr: President~ Aécio Neves, pe~indo que mande Investlg~r a autoria dess~ ~ot~ - ate porque todo o
tra~a~ho fOI gravado -, e sollclte.a Rede Gl?bo ~e. Televl~o, que gravou to~~ o depolm~nt~, a.flta onglnal.
ASSim, poderemos verificar que~ ?Istnbu.lu ~ tal nota,
para que eu possa responsabilizar Criminalmente
seus autores.
Não pode um Parlamentar desta Casa ser atacado e a Presidência não tomar as devidas providências.
Portanto, vou dirigir ofício à Presidência da Câmara dos
Deputados, solicitando que, por intermédio da Corregedoria da Casa, tome providências para investigar a autoria desse crime de calúnia e difamaçâo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Nobre
Deputado, a Mesa receberá o ofício de V. Ex" e determinará o seu encaminhamento, por intermédio da
Corregedoria da Casa, na defesa intransigente das
atribuições de V. Ex" no exercício do seu mandato.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa
a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela ordemo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna tratar da
reforma agrária e da política agrícola e, para tanto,
tomo como base a nota técnica da Assessoria do PT
cujo responsável é o Sr. Gerson Teixeira, intitulada
Reforma Agrária e a Agricultura na Proposta Orçamentária da União para 2002 e a Execução das Dotações Programadas para 2001".

"A
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Estamos vivendo momento impar na História de
nosso País, na história ética de nossa Nação, na história política e na história de independência de nosso
povo.
Esta semana mais um símbolo do obscurantismo no Parlamento sofre derrota. Melhor dizendo:
emaranha-se nas teias que teceu impunemente por
longos anos de exercício da coisa pública e de malversação do Erário. Até provas em contrário, os relatórios dos técnicos do BACEN vêm apontando ocorrência de irregularidades.
Mais um exemplar da arrogância tem seu nome
e sua personalidade pública questionada e arranhada. A Presidência do Senado está novamente para
ser definida.
Vivemos realmente momento ímpar na história
do Congresso Nacional.
Desejo que a exemplo do que vem ocorrendo no
Senado Federal, também na Câmara dos Deputados
tenhamos prática de exercício de sinceridade e passemos a trabalhar com Deputados que tenham o sentimento patriótico de almejar Pátria onde as desigualdades sociais não cheguem a ponto de termos de
doar indefinidamente esmolas transvestidas de cestas de consumo para mantermos no nível mínimo de
qualidade de vida multidões de brasileiros famintos,
descidadaniados pela perda total dos seus direitos.
Este momento é mesmo ímpar!
Estamos em via de votar o Orçamento para o ano
de 2002. Estamos, pois, no momento exato de revermos também práticas de aprovação de recursos que
deveriam assegurar as condições de estancamento da
farra de dinheiro público, de medidas e programas populistas que perpetuam a miséria, a fome, o subdesenvolvimento, a quase vida de milhões de brasileiros sem
terra, sem teto, sem saúde, sem cidadania.
Sr. Presidente, nesse sentido quero denunciar
mais um ato insano deste Governo ao enviar a esta
Casa proposta orçamentária relativa à reforma agrária e à política agrícola.
O projeto orçamentário enviado, impõe graves
restrições a esses setores estratégicos de nosso
País, apesar dos crescentes resultados primários das
contas públicas que, segundo o Governo, dos 21 bilhões de reais projetados para 2001, devem passar
para 29 bilhões no exercício de 2002, o que eqüivale a
2,2% do PIB.
Por diversas vezes tenho vindo a esta tribuna
denunciar a sangria dos recursos obtidos com o chamado esforço fiscal, que tem sido inteira e crescentemente direcionado ao pagamento de juros e encargos
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da dívida, acarretando enormes sacrifícios para a
maioria da população.
Sr. Presidente, as despesas com juros e encargos da dívida corresponderão a 22,5% do total das receitas correntes projetadas para 2002, de R$
319.645.328.992,00, superando em quase 12 bilhões
de reais o total de 61,4 bilhões previsto para a arrecadação com o Imposto de Renda. Já a dívida líquida do
Governo central prevista para o final de 2002 será de
456 bilhões de reais, o correspondente a 33,8% do
PIB e valor 97,4% maior que o total da dívida em
1998.
Diante desse quadro, os programas relacionados com a agricultura e a reforma agrária sofreram
substanciais cortes na proposta orçamentária para
2002, conforme demonstra análise elaborada pela
Assessoria Técnica do PT, que solicito seja incorporada a meu pronunciamento.
Além dos expressivos cortes nos recursos para
a reforma agrária e para a agricultura, percebe-se a
continuidade da prática de acentuada indisponibilização dos recursos autorizados para esses setores,
como demonstram os dados da execução orçamentária de 2001.
No caso do programa de reforma agrária, mesmo as dotações para as atividades vinculadas aos
instrumentos de reforma agrária de mercado apresentaram redução nas dotações. Basicamente, apenas os recursos previstos para ações de emancipação ou com nítidos interesses eleitorais tiveram aumento de 2001 para 2002. No primeiro caso, obviamente, o Governo objetiva acelerar o lançamento de
milhares de assentados ao mercado e, assim, reduzir
as pressões de demanda por recursos, particularmente junto ao PRONAF A.
Merece ser sublinhado o fato de a proposta orçamentária não incluir dotações para o programa de
crédito fundiário, prevalecendo apenas o seu original,
o Banco da Terra. Isso mostra o acerto das denúncias
(quase consensuais), do Fórum Nacional pela Reforma Agrária, dando conta de que o citado programa
constitui marca comercial, com o mesmo princípio ativo do Banco da Terra. Conquistadas as condições políticas para a operação do Banco da Terra, via a manobra da instituição do crédito fundiário, o programa
original retoma, isoladamente, para liderar o programa de reforma agrária de mercado.
No que concerne ao Ministério da Agricultura,
da mesma forma, constata-se o corte real de 31 % nas
suas atividades finalísticas e, ainda, o precário nível
geral da execução orçamentária para 2001 .
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Sr. Presidente, a proposta orçamentária para o
Ministério da Agricultura conspira contra as próprias
prioridades políticas fixadas pelo Governo para o setor e desnuda seu discurso político. Impõe substancial
redução nas dotações para o combate à febre aftosa,
bem como para a maioria das atividades e ações, notadamente da defesa sanitária, igualmente essenciais, inclusive para melhorar as condições de acesso do
produto brasileiro ao mercado externo.
Na função Organização Agrária, por exemplo,
que inclui todos os programas e ações relacionadas
ao programa de reforma agrária no âmbito do MOA,
os recursos previstos foram reduzidos, em termos reais, em 26,3%, caindo dos R$ 108.972.019,00 constantes da Lei Orçamentária de 2001 para R$
80.310.653,00, conforme a proposta para 2002.
Na subfunção Reforma Agrária, que inclui o programa Novo Mundo Rural- Consolidação de Assentamentos (que se refere à implantação de infra-estrutura
nos assentamentos), os recursos declinaram dos R$
89.784.146,00 previstos pela Lei Orçamentária de
2001, para R$ 56.834.000,00, um corte real de 36,7%;
Especificamente para o Novo Mundo Rural - Consolidação de Assentamentos, a redução real das dotações
programadas para 2002, foi de 41% (declinaram de
84,8 milhões de reais 50 milhões).
Quero, Sr. Presidente fazer uma grave denuncia: até 24 de agosto, o nível de execução desse
programa no exercício de 2001 era zero. Essa é a
reforma agrária para o ano 2002 do Sr. Fernando
Henrique Cardoso! Essa é a política agrícola para o
ano 2002!
Sr. Presidente, não há como mantermos essa
proposta orçamentária!
Conclamo todos os Srs. Deputados a começarmos a alterar também na Câmara as práticas legislativas que perpetuam as formas de nos submetermos
às decisões do executivo.
Temos de lutar para que o Orçamento seja destinado a alterar as péssimas condições de vida de milhares de brasileiros. Temos de lutar para que o Orçamento venha a espelhar política de desenvolvimento
de nosso País, não de submissão a modelo excludente e miserável que mantenha milhões de brasileiros à
margem da cidadania.

NOTA
ORADOR:

A

QUE

SE

REFERE

O

Quinta-feira 20

44523

ASSESSORIA TÉCNICA DA LIDERANÇA DA
BANCADA DO PT NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
NOTA TÉCNICA
A Reforma Agrária e a Agricultura
na Proposta Orçamentária da União para
2002 e a Execução das Dotações Programadas para 2001.
Responsável: Gerson Teixeira'
Em 10-9-2001
I - Introdução
Por meio da Mensagem Presidencial n° 934, de
31 de agosto de 2001, o Governo enviou ao Congresso Nacional a proposta orçamentária da União para o
exercício 2002. Nos termos da Constituição Federal, o
Congresso terá o prazo até 31 de dezembro do ano,
em curso, para a aprovação da matéria.
O texto publicado da Mensagem Presidencial, e
da Exposição de Motivos que acompanhou o projeto
de lei orçamentária/2002, resumiu-se a dois parágrafos, com apresentação e encaminhamento protocolares do documento. Não incluiu, como de costume,
análise sobre o comportamento presente e sobre as
projeções da economia para o exercício de 2002, essencial para a contextualização macroeconômica e
política das propostas orçamentárias.
Pode ser que tal ausência tenha tido o propósito
de evitar a repetição dos desgastes políticos para o
Governo com os cenários econômicos e sociais ufanistas e irreais, que tradicionalmente acompanham
as peças orçamentárias.
Associado a esse fato, devemos levar em conta,
também, a reduzida margem de manobra para mistificações, em face da "camisa de força" em que está
submetida a economia brasileira em função dos limites impostos pelos acordos firmados com o FMI.
Pelas razões acima e, ainda, por se tratar de tema
a ser explorado pela assessoria de orçamento da liderança da Bancada, não incluiremos, nestes comentários introdutórios, a abordagem crítica - que costumeiramente realizamos por ocasião da análise setorial das
propostas orçamentárias -, acerca da interação dessas
'propostas com as tendências da economia brasileira,
incluindo-se os nexos com a agricuhura.
Pela relevância, cabe destacar, apenas, as graves restrições impostas pelo projeto orçamentário/2002, para setores estratégicos, como são os casos da reforma agrária e da política agrícola. Isto, em
que pese os crescentes resultados primários das
contas públicas que, segundo o Governo, devem
crescer, dos R$21 bilhões projetados para 2001, para
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R$29 bilhões no exercício de 2002, o equivalente a
2,2% do PIB.
No entanto, todo esse esforço fiscal tem sido inteira e crescentemente direcionado ao pagamento de
juros e encargos da dívida, resultando em enormes
sacrifícios para a maioria da população. Dessa forma,
com o pagamento de juros estimado em R$72,1 bilhões, as projeções do Governo apontam para um resultado nominal, negativo, das contas públicas, em
2002, de R$43 bilhões.
As despesas, acima, com juros e encargos da
dívida, corresponderão a 22,5% do total das receitas
correntes
projetadas
para
2002,
de
R$319.645.328.992,00, superando em quase R$12
bilhões o total de R$61 ,4 bilhões previsto para a arrecadação com o Imposto de Renda.
No contexto acima, nota preliminar da assessoria de orçamento da Liderança da bancada do PT na
Câmara dos Deputados, informa que a dívida líquida
do Governo Central, prevista para o final de 2002,
será de R$456 bilhões, o correspondente a 33,8% do
PIB, e valor 97,4% maior que o total da dívida em
1998.
Diante desse quadro, os programas relacionados com a agricultura e a reforma agrária sofreram
cortes substanciais na proposta orçamentária para
2002, conforme demonstraremos, neste documento.
Pode-se afirmar, que além dos cortes expressivos nos recursos para a reforma agrária e para a agricultura, percebe-se a continuidade da prática de
acentuada indisponibilização dos recursos autorizados para esses setores, como assim demonstram os
dados da execução orçamentária de 2001, também
incluídos neste texto.
No caso do programa de reforma agrária, mesmo as dotações para as atividades vinculadas aos
instrumentos de "reforma agrária de mercado" apresentaram redução nas dotações. Basicamente, apenas os recursos previstos para ações de emancipação, ou com nítidos interesses eleitorais, tiveram aumento de recursos, de 2001 para 2002. No primeiro
caso, obviamente, o Governo objetiva acelerar o lançamento de milhares de assentados, ao mercado e,
assim, reduzir as pressões de demanda por recursos',
particularmente junto ao "Pronaf A".
Merece ser sublinhado o fato de a proposta orçamentária não incluir dotações para o programa de
"crédito fundiário", prevalecendo, apenas, o seu originai, o Banco da Terra. Isto mostra o acerto das denúncias (quase consensuais), do Fórum Nacional pela
Reforma Agrária, dando conta de o citado programa
constituir "marca comercial", com o mesmo princípio

Setembro de 2()() I

ativo do "Banco da Terra". Conquistadas as condições
políticas para a operação do Banco da Terra, via a
manobra da instituição do crédito fundiário, o programa original retorna, isoladamente, para liderar o programa de reforma agrária de mercado.
No que concerne ao Ministério da Agricultura,
da mesma forma, constata-se o corte real de 31 % nas
suas atividades finalísticas e, ainda, o precário nível
geral da execução orçamentáriaJ2001.
Na direção acima, a proposta orçamentária para
o Ministério da Agricultura conspira contra as próprias
prioridades políticas fixadas pelo Governo, para o setor. Impõem redução substancial nas dotações para o
combate à febre aftosa, bem como à maioria das atividades e ações, notadamente da defesa sanitária,
igualmente essenciais, inclusive, para melhorar as
condições de acesso do produto brasileiro, ao mercado externo. Em contrapartida, propõe o incremento
desproporcional das dotações para atividades, tipo,
"apoio financeiro às entidades turísticas".
Para a análise comparativa da proposta orçamentária/2002, levamos em conta as dotações, em
valores reais, autorizadas pela Lei Orçamentária LO/2001 - e, eventualmente, as constantes da LO/95,
neste caso, com o propósito de apresentar a tendência na totalidade do período FHC.
Para a correção dos valores de 2001, aplicamos
o fator 1,0596, referente ao IGP-OI médio/2002, adotado pela própria proposta orçamentária. Para a correção dos valores de 1995, aplicamos os valores médios anuais do IGp-Df.
Esta Nota Técnica analisará as dotações do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MOA, Incra e
Fundo de Terras), do Imposto Territorial Rural-ITR,
das Operações Oficiais de Crédito - OOC, e do Ministério da Agricultura, Pecuária, e Abastecimento (geral
e unidade orçamentária).
Os dados da execução orçamentáriaJ2001, na
posição de 24 de agosto de 2001, foram pesquisados
no site da Câmara dos Deputados, no Acompanhamento da Execução Orçamentária da União processado pela assessoria de orçamento.

11 - A Reforma Agrária - Ministério do Desenvolvimento Agrário
A proposta de orçamento geral para o Ministério
do Desenvolvimento Agrário, para o exercício de
2002, é de R$2.287.881.047,00, incluídas as dotações para o próprio MOA, para o Incra, e para o Banco
da Terra.
No âmbito do MOA, foram incorporados recursos da ordem de R$253 milhões para a subfunção
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Assistência Comunitária, criada pela MP n°
2.207-4/2001, que envolve a implementação do programa denominado seguro-renda para a agricultura
familiar do semi-árido, cuja instituição ocorreu como
reação às críticas sobre a inação do Governo diante
da dramaticidade dos efeitos sociais da seca que voltou a incidir fortemente sobre aquela região, no ano
de 2001.
Na mesma MP foi aprovado o volume de R$200
milhões para esse programa, ainda para o ano de
2001. Adicionando-se a esse valor, as previsões, corrigidas, da lei orçamentária/2001, para o MOA, da ordem de R$2.041.983.772,OO, conclui-se que a programação orçamentária para o Ministério da Agricultura, no exercício, em consideração, foi de
R$2.241.983.772,00. Deduz-se, então, que houve um
incremento real de 2% nos recursos programados
para o MOA, em 2002, o que, absolutamente, não importou em ampliação dos recursos para o programa
de reforma agrária; muito pelo contrário, conforme demonstraremos, a seguir.

to, o nível de execução desse programa no exercício
de 2001, era zero;
• o crescimento ocorrido nos recursos para o
MOA, deveu-se ao Programa Agricultura Familiar PRONAF, que compreende a assistência financeira,
às prefeituras, para projetos de infra-estrutura e serviços municipais (Pronaf Infra-Estrutura), cujas dotações,
excepcionalmente,
saltaram
de
R$226.361.288,00, para R$532.805.000,00, ou seja,
um incremento de 135%. Será que esse crescimento
substancial está relacionado com as eleições de
2002? Afinal, somente com esse programa pretende-se beneficiar 1.547 municípios, provavelmente
para compensar a execução zero desse programa,
em 2001, considerando-se a data até 24 de agosto de
2001;
• como não poderia ser diferente, outro programa que teve as dotações ampliadas foi Comunicação
de Governo. Passaram de R$2.855.622,OO (valor corrigido, constante da LO/2001), para R$4.978.000,OO,
o que implicou no aumento de 74,3%;

11.1 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

1 Assessor técnico da Liderança.

Especificamente para o MOA, a proposta orçamentária/2002,
prevê
recursos
da
ordem
R$617.829.833,00, valor 14,5% superior, em termos
reais, ao valor de R$539.581.350,OO, previsto para
2001'. No entanto, os seguintes, a seguir, mostram
que, a despeito desse crescimento, os recursos do
MOA para atividades de reforma agrária foram objeto
de cortes profundos, com o detalhe de que, na data
de 24 de agosto de 2001, somente 2,8% dos recursos
previstos para o MOA, no presente exercício, haviam
sido gastos. Os comentários:

21996 = 11,10; 1997
13.76; 2001 = 9,5.

• a função organização agrária, que inclui todos
os programas e ações relacionados ao programa de
reforma agrária, no âmbito do MOA, teve os recursos
previstos, reduzidos, em termos reais, em 26,3%, caindo dos R$108.972.019,OO constantes da LO/2001,
para R$80.31 0.653,00, conforme a proposta de
LO/2002;
• consistente com o fato anterior, para a subfunção Reforma Agrária, que inclui o programa Novo
Mundo Rural - Consolidação de Assentamentos (refere-se à implantação de infra-estrutura nos assentamentos),
os
recursos
declinaram
dos
R$89.784.146,00 previstos pela LO/2001, para
R$56.834.000,OO, i.e, um corte real de 36,7%; especificamente para o Novo Mundo Rural - Consolidação
de Assentamentos, a redução real das dotações programadas para 2002, foi de 41 % (declinaram de
R$84,8 milhões, para R$50 milhões). Até 24 de é'S'.IS-
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= 7,91;

1998

= 3,89;

1999 = 11,32; 2000

=

3 Valor original, corrigido, previsto na LO/2001 (R$339.581.350,OO)
+ R$200 milhões do seguro-renda.

• não bastasse a queda expressiva nos recursos
para infra-estrutura nos assentamentos e, em contrapartida, o aumento expressivo dos recursos para infra-estrutura com as prefe~uras e para a propaganda,
percebe-se uma provável fraude nas fontes de recursos
para os programas do MOA. Ocorre que, R$480,5 milhões (77,8%), dos recursos totais programados para o
MOA são originários do Fundo de Combate à Pobreza.
Acreditamos que, na melhor das hipóteses, caberiam
enquanto atividades financiadas com recursos dessa
fonte, apenas as relacionadas ao seguro-renda. O governo incluiu todas as atividades do Pronaf
Infra-estrutura, para execução com as Prefe~uras, num
ano ele~oral, para financiamento com as fontes 145 e
179, que compõem o Fundo de Combate à Pobreza.
Além do mais, à exemplo do que ocorreu com a CPMF,
conclui-se que, com o caso em questão, o Fundo vem
sendo utilizado para a substituição das fontes convencionais, ao invés de vir adicionar mais recursos para o
programa de reforma agrária, no caso.

11.2 - Incra - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária
Para o exercício de 2002, o projeto orçamentário
prevê redução real de R$26 milhões nas dotações do
Incra, relativamente a 2001. Declinou do valor (corrigido),
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de R$1.363.330.386,00, para R$1.337.271.214,00; uma
pequena redução global, mas expressiva redução nos
programas ligados à refonna agrária, confonne veremos.
A proposta orçamentária da autarquia está
constituída de 12 programas, sete dos quais, diretamente relacionados ao programa de reforma agrária.
A análise pontual dos principais programas mostra o
seguinte:

(i) educação de jovens e adultos
Esse programa envolve a alfabetização de jovens e adultos nas áreas de reforma agrária. Para o
presente exercício, a LO previa a meta de 45,4 mil alunos, e dotações de R$23.473,3 mil, cujo nível de execução não passava de 3,6% até 24 de agosto de
2001. De acordo com o projeto de orçamento para
2002, as metas de trabalhadores nas áreas rurais a
serem alfabetizadas, cairá para, apenas, 15.403 alunos, através de recursos programados de R$7.691
mil ou seja, uma queda real de 67,5% nas dotações
do programa. Daí se infere a prioridade à educação
pelo governo FHC.
(ii) Novo Mundo Rural - Assentamento de Trabalhadores Rurais
Por meio desse programa, o Incra desenvolve
atividades como: assistência social às famílias acampadas, titulação de terras, identificação de imóveis
passíveis de desapropriação e aquisição, serviços topográficos em áreas de assentamentos, planos de
desenvolvimento dos assentamentos, obtenção de
terras, crédito-instalação, etc.
As dotações para o programa caem
R$60.487.658,00, passando dos R$612.120.658,00
previstos pela LO/2001, para R$551.633.000,00 na
proposta para 2002. Uma análise sumária dessas dotações mostra o seguinte:
1. assistência social às famílias acampadas - os
recursos caem de R$1.081.209,OO, para R$723.000,00.
No entanto, em que pese essa redução brutal nos recursos programados, o governo mantém a mesma
meta de, de 45 mil famílias assistidas;
2. identificação de imóveis passíveis de desapropriação e aquisição - as dotações programadas
foram reduzidas, de R$9.287.567,00 (valor corrigido/2001), para R$8.800.000,00. Apesar da redução
dos recursos, o governo projeta o aumento das metas, de 1.469 imóveis identificados, conforme a
LO/2001, para 2.188 imóveis, de acordo com a propostal2002;
3. topografia em áreas de assentamentos rurais
- as metas sobem, entre 2001 e 2002, de 35 mil, para
37 mil famílias atendidas, mesmo com a redução nas
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dotações programadas, de R$15.846.318,00, para
R$14.800.000,00. Vale notar que, dos recursos programados para 2001, foram executados apenas 5,5%
até a data de 24 de agosto;
4. plano de desenvolvimento do assentamento
rural- em valores reais, os recursos programados sobem de R$3.157.115,00, para R$3.700.000,00. A
execução dos recursos programados para 2001, não
passava de 9,7%, até o dia 24 de agosto;
5. obtenção de terras - as dotações caem dos
R$386.754.000,00 (corrigidos), de 200 , para
R$362.600.000,00. Mesmo com a queda real de R$
24,1 milhões, o governo prevê uma pequena ampliação da meta, de 1.336.990 hectares obtidos, para
1.336.995 hectares. Os dados da execução orçamentária de 2001, mostram que até o dia 24 de agosto, foram gastos apenas 21 % das dotações programadas
para obtenção de terras;
6. crédito-instalação às famílias assentadas - as
metas forma reduzidas de 45 mil famílias, para 37 mil
famílias, de 2001 para 2002. Coerente com a redução
das
metas,
as
dotações
declinaram
dos
R$185.430.000,00 (valor programado corrigido para
2001), para R$144.300.000,00, conforme a proposta
orçamentária de 2002. Em 2001, somente 22% dos recursos previstos foram gastos, até o dia 24 de agosto.

(iii) Novo Mundo Rural- Consolidação de Assentamentos
As dotações gerais desse programa foram reduzidas dos R$148.998.494,00, previstos pela
LO/2001, para R$115.550.000,OO; um corte real de
22,4%. A análise das principais atividades desse programa mostra o seguinte:
1. implantação de infra-estrutura básica em assentamentos rurais (Cédula da Terra) - em valores
correntes, as dotações para 2002 foram mantidas nos
R$ 15 milhões programados para 2001 . Curiosamente, no entanto, as metas foram reduzidas, de 15 mil famílias, para 3.780 famílias beneficiárias do programa,
em 2002;
2. investimento em infra-estrutura básica para assentamentos rurais - os recursos declinaram 26,5%,
em termos reais, passando de R$1 00.651.404,00, para
R$74.000.000,00. Em 2001, foram executados, apenas,
0,03% dos recursos previstos, até o dia 24 de agosto;
3. assistência técnica e capacitação de assentados - LUMIAR - os recursos programados para 2002
são 46% inferiores aos de 2001. Passaram de
R$20.535.875,00, para R$11.100.000,OO. As metas
caíram das 99.404 famílias de 2001, para 37.000famí-

Setembro de 200 I

DIÁRIO DA CÁMARA

nos DEPUTADOS

Quinta-feira 20

44527

lias. Na data de 24 de agosto, apenas 11 % das dotações programadas para 2001 haviam sido liquidadas;
4. o programa desenvolvimento do cooperativis-

As dotações para essa operação saltaram dos
R$5.593.628,00, de 2001, para R$18.845.204,00, ou
seja, um incremento de 237%.

mo e associativismo rural, foi extinto.
(iv) emancipação de assentamentos rurais
Os recursos programados para atividades relacionadas à emancipação de trabalhadores assentados
cresceram 25%, passando de R$123.455.681 ,00, conforme autorização da LO/2001 , para R$154.069.000,00.
A análise das principais atividades do programa. mostra o
seguinte:
1. infra-estrutura complementar para emancipação de assentamentos rurais criados até 998 - em relação ao previsto pela LO/2001 , os recursos caem de
R$42.384.000,00, para R$37.000.000.00. O nível de
execução desse programa em 2001, era de apenas
1,1%, até 24 de agosto de 2001;
2. topografia em áreas de assentamentos rurais criados até 1998 - as dotações previstas pelo PLO 2002,
aumentam de R$8.440.339,00, para R$14.800.000,00,
com o governo pretendendo emancipar 37 mil famílias.
Até 24 de agosto, apenas 9.6% dos recursos programados para 2002 tinham sido liquidados;
3. assistência técnica e capacitação de famílias
assentadas em projetos criados até 1998-LUMIARos recursos passam dos R$5.218.530,00, de 2001,
para R$6.069.000,00, visando o atendimento das 37
mil famílias previstas para emancipação. Até 24 de
agosto, 16,8% das dotações previstas para o programa, em 2001, tinham sido gastos;
4. plano de desenvolvimento dos assentamentos rurais criados até 1998 - os recursos sobem dos
R$1.622.248,00, para R$3.700.000,00. Das dotações
de 2001 , apenas 1,2% tinha sido efetivamente gasto,
até 24-8-01;
5. concessão de crédito-instalação às famílias
assentadas em projetos criados até 1998 - as dotaçõesprevistassaltam dos R$65.790.564,00, de 2001,
em valores corrigidos, para R$92.500.000,00. No entanto, à exemplo dos demais casos, a julgar pelo nível

11.3 _ Fundo de Terras e da Reforma Agrária _
Banco da Terra
Dentro da Função organização agrária, subfunção reforma agrária, constantes do MOA, o Banco da
Terra conta com recursos programados, para 2002, de
R$332.780.000,00. Em valores reais, esse volume de
recursos é R$6,3 milhões menor que o programado
pela LO/2001 (R$339.072.000,00). A execução geral do
Banco da Terra, em 2001 , não passava de 8,4% do total
de recursos previstos, na data de 24 de agosto.
Dois programas compõem o Banco da Terra, a
saber:
1. Novo Mundo Rural - Assentamento de TrabaIhadores Rurais - as dotações programadas para 2002
(R$247.500.000,00), são 13% inferiores, em termos reais, às previstas pela LO/2001 (R$284.407.236,00).
As dotações previstas para esse programa destinam-se à concessão de crédito para aquisição da
área prevista, de 858.252 hectares, o que representa
meta inferior em 30% aos 1.220.045 hectares previstos para 2001. A propósito, a execução desse programa, em 2001, correspondia a apenas 10% do valor
autorizado, na data de 24 de agosto.
Confirmando o que já havíamos denunciado,
desde a criação do programa de crédito fundiário, o
mesmo foi extinto na proposta orçamentária para
2002, restando, apenas, o Banco da Terra;
2. Novo Mundo Rural- Consolidação de Assentamentos _ os recursos para 2002 foram ampliados
dos R$54.664.764,00 previstos para 2001, para
R$85.280.000,00, e com incremento de meta, das
12.580 famílias beneficiadas, para 20.800 famílias.
No entanto, no ano de 2001, observou-se 0% de execução dos recursos, até a data de 24 de agosto.
111_ O Imposto Territorial Rural- ITR
A cada ano o ITR perde mais importância no

de execução de 2001 (11 %), as dotações de 2002 terão o sentido virtual, característico do próprio programa de reforma agrária do atual governo.
(v) gestão da comunicação de governo
1. comunicação de governo - os recursos foram
ampliados, dos R$4.397.340,00, previstos pela
L0/2001, para R$5.150.000,00. Ao contrário dos demais programas, no dia 24 de agosto, 73,1% dos recursos de 2001 já haviam sido gastos.
(vi) amortização e encargos de financiamento da
dívida contratual externa

plano fiscal e, por conseguinte, nas demais dimensões conceituais desse tributo, com destaque, para o
aspecto fundiário. Com efeito, após a vigência da Lei
n° 9.393/96, por meio da qual o governo FHC revogou
o dispositivo da progressividade, no tempo, do ITR,
esse tributo perdeu qualquer sentido enquanto instrumento auxiliar ao processo de reforma agrária.
A Tabela abaixo apresenta a evolução da arrecadação do ITR e das receitas correntes da União,
desde 1998. Ao se comparar a participação anual do
ITR sobre a receita corrente, constata-se a tendência
de irrelevância progressiva do tributo.
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Comparativo da Evolução do ITR e das Receitas Correntes da União
R$ 100

1998
ITR
Receitas
Correntes
ITR/Receitas

1999

2000

2001*

2002**

,
208.236.615
196.943.906.541
0,106

244.633.809
202.829.570
230.827.871
216.562.684.809 246.896.049.440 286.559.218.046
0,113

'- para 2002
Fonte. projeto de leI orçamentlÍrla da UnJao
• revisão do orçamento 200 I
•• previsão

Confirmando a tendência acima, ao se comparar o valor previsto do ITR, para 2002, com o valor arrecadado
em
1998,
em
valores
reais
(R$305.967.956,00), conclui-se ter ocorrido redução
real de 24% na receita gerada pelo tributo somente
nesse breve período.
IV - As Operações Oficiais de Crédito - OOC
Os recursos previstos para os programas agrícolas constantes das OOC, representam, no caso, os
melhores parâmetros para a qualificação da política
agrícola, a partir da proposta orçamentária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a programação a cargo das OOC, deve atender:
(I) o financiamento de programa de custeio e investimento agropecuário e de investimento agroindustrial;
(11) o financiamento para a comercialização de
produtos agropecuários, financiamento dos estoques
e para o AGF;
(111) o financiamento de exportações, no âmbito
do PROEX; e
(IV) a equalização de taxas e preços dos financiamentos agrícolas.
Pela LDO, os financiamentos de custeio e investimento agropecuário, com recursos do orçamento,
por força da LDO são exclusivos para mini e pequenos produtores (e suas cooperativas) e, para produtor
de qualquer porte, quando financiado com fontes externas.
A LDO permite, ainda, a concessão de subsídios com recursos orçamentários, para financiamentos
de grandes produtores, por meio de recursos com
custos não identificados previamente, dependendo
apenas de decisão do CMN - Conselho Monetário
Nacional.
A análise das lotações das OOC mostra a insistência do governo na sua política agrícola negativa, e
antecipa dificuldades ainda maiores para o financiamento do setor no próximo exercício.
Na direção acima, e a partir do cotejo dos valores programados para os principais programas da
função agricultura, no âmbito das OOC/2002, com os

0,093

0,071

232.492.617
319.645.328.992

0,072

valores corrigidos programados pelas leis orçamentárias de 1995 (primeiro ano do governo FHC), e de
2001, constata-se o seguinte:
EGF - Empréstimos do Governo Federal e
Garantia e Sustentação de Preços na
Comercialização de Produtos Agropecuários
A redução dos recursos para o EGF, entre o programado pela LO/1995, e o programado pela
LO/2002, foi de 99,7%, em termos reais. Em valores
absolutos, a queda real foi de R$2.662,2 mil, para
R$7,2 milhões. De 2001, para 2002, a redução foi de
82,3%, considerando-se o volume de R$40.754 mil
consignados pela LO/2001, em valores corrigidos.
Além do corte nos recursos do EGF, observe-se que
apenas 4,6% das suas dotações programadas para
2001 haviam sido efetivamente liquidadas até a data
de 24 de agosto p.p.
Esse processo de extinção do EGF está contextualizado à estratégia do governo pela privatização do
financiamento da comercialização agrícola. Para tanto, o governo vem tentando desenvolver instrumentos
operados via bolsas, e portanto, inacessíveis aos pequenos agricultores, como são os casos dos Contratos de Opção.
Na direção acima, para a Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários, inacessível aos pequenos agricultores, o
valor projetado pela proposta orçamentária/2002, foi
63,8% superior, em termos reais, aos previstos pela
LO/2001, já que saltaram de R$154.671 .931 ,00, para
R$253.300.000,00. No entanto, atente-se que, a despeito da seletividade social do instrumento, em 2001 ,
apenas 14,6% dos recursos programados haviam
sido efetivamente liquidados, até 24-8-2001.
AGF - Aquisições do Governo Federal
Considerando-se o valor real, de R$2.204,9 mil,
constante da LO/1995, a proposta de L01/002
(R$1.832 mil), apresenta redução de 26,8%. Com relação às dotações previstas pela LO/2001 (R$1.369,8
mil), há um incremento real de 33,7%, para 2002. To-
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davia, esse crescimento se explica, basicamente,
pela obrigatoriedade de compras governamentais de
produtos, em decorrência da imposição de programas do crédito rural como a securitização das dívidas
agrícolas, cujos contratos acham-se atrelados à sistemática da equivalência-produto. Não fosse por esse
fato, certamente o processo de extinção do AGF já estaria na escala apresentada pelo EGF, dado que nos
termos da política neoliberal, o Brasil não precisa de
estoques reguladores e estratégicos. Não é à toa que,
dos recursos previstos para 2001, somente 28% foram efetivamente gastos até o dia 24 de agosto.

Custeio Agropecuário
Pela LOO, os recursos do Tesouro para operações
de custeio destinam-se, apenas, a mini e pequenos agricu~ores. Já há alguns anos, mesmo com a redução continuada nas dotações consignadas para o custeio, o governo juntou custeio com equalização, o que possibilitou
o desvio desses recursos para a cobertura da equalização de operações de grandes produtores.
A proposta de LO/2002, prevê R$186,5 milhões
para equalização do custeio, o que significa uma queda real de 92,2%, relativamente aos recursos, corrigidos, programados pela LO/95 (R$2.377 mil). Com relação ao programado para 2001 (R$176 milhões), há
um incremento real de 6%.
Afora a tendência de definhamento absoluto das
dotações desse programa, ao longo do período FHC,
e os desvios de finalidade, antes comentados, a manutenção (praticamente) das dotações de 2002, nos
níveis das de 2001, antecipa a virtual restrição expressiva das operações de crédito rural de custeio no
ano de 2002, em função do aumento das taxas de juros de mercado, o que exige implica em maiores valores para equalização de menores volumes aplicados
no custeio dos agricultores.

Proex (financiamento e equalização de juros
para promoção das exportações)
Em 2001 , a LO programou recursos, corrigidos,
da ordem de R$2.342.913.529,00. Pela proposta/2002, o Proex contará com R$2.211, 130.000; valor
5,6% menor que o de 2001. Note-se que, desse montante previsto para 2002, somente R$9a9,7 milhões
constituem inversões financeiras, o que implica que,
na sua maior parte, os recursos serão destinados à
equalização. Assim, sob tais restrições dos estímulos
às exportações, parece que o Presidente já fez a sua
opção entre exportar ou morrer. A propósito, de acordo com o acompanhamento da execução orçamentária feita pela Consultoria de Orçamento da Câmara
dos Deputados, até o dia 24 de agosto, apenas 37,7%
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dos recursos programados para 2001 haviam sido
efetivamente gastos.

Pronaf - Financiamento e Equalização de Juros
para a Agricultura Familiar
Através desse programa das OOC, são previstas as dotações do Tesouro para o financiamento do
Pronaf. Para o ano de 2002, a proposta orçamentária
enviada pelo governo prevê o volume de R$1.094,4
mil para operações de financiamento e equalização
desse programa, o que, em valores reais, representa
um acréscimo de 1,8%, relativamente aos recursos
previstos pela LOA/2001 (R$1.074,9 mil). A expectativa da continuidade dos juros altos e, portanto, de maiores aportes para equalização do Pronaf, justifica a
preservação dos recursos prometidos nos patamares
de 2001, posto que, pelas medidas anunciadas para
safra 2001/2002, o governo cortou 27,5% dos recursos do programa, comparativamente com a safra
2000/2001.
Vale sublinhar que, na posição de 24 de agosto
de 2001, haviam sido gastos apenas 27,3% dos recursos das OOC prometidos para o Pronaf, no exercício, em consideração. Ressalte-se, ainda, que na
LO/2001 foram previstos R$700 mil para a constituição do Fundo de Aval, enquanto na proposta 2002, o
programa foi extinto, o que sugere a continuidade das
dificuldades do acesso ao crédito de investimento.
Note-se, também, o nível zero da execução do Fundo
de Aval, na data de 24 de agosto.

Desenvolvimento das Regiões Produtoras de
Cacau - Investimentos para Mini
e Pequenos Produtores
Tendo em vista os "esforços" do governo para a
recuperação da cacauicultura baiana, a LO/2001 prevê R$17 .980.000,00 para este programa, o que representou um incremento de 84,4% em relação aos
R$9.748.380,00 programados pela LO/2001. Todavia, a julgar pelo nível "zero" de execução dos recursos de 2001, até a data de 24 de agosto, os pequenos
cacauicultores baianos que se movimentem para tentar viabilizar a liberação de algum recurso em 2002.

V. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
A proposta orçamentária para o Ministério da
Agricultura, e suas vinculadas, em 2002, é de
R$4.982.674.548,00, ou seja, 10,4% inferior, em termos reais, ao valor programado para 2001, de
R$5.559.950.198,00.
Especificamente para o Ministério da Agricultura, os recursos programados para 2002, de
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R$1.177.298.049,00, são inferiores, em valores reais,
em R$276.567.287,00, aos previstos pela LO/2001.
Os maiores cortes se deram justamente, na função
agricultura, que inclui as atividades finalísticas do Ministério. Para essas atividades, a redução dos recursos programados alcança 31 %, em termos reais, relativamente às dotações consignadas pela LO/2001,
passando
de
R$1.020.588.538,OO,
para
R$704.912.979,00.
Os recursos previstos para o Ministério da Agricultura estão distribuídos entre 36 programas, dos
quais, analisamos os seguintes:
(I) etnodesenvolvimento das sociedades indígenas
Visa a prestação de assistência técnica em
áreas indígenas, sendo que os recursos programados caíram 83%, de R$236.503,OO, de 2001, para
R$40.000,OO. As metas foram reduzidas de 59 comunidades atendidas, para apenas 5 comunidades. D~staque-se que, do montante previsto para
2001, a execução ficou em 0,2% - posição de 24
de agosto.
(11) agricultura familiar - Pronaf
Envolve atividades de assistência técnica a extensão rural e o desenvolvimento do cooperativismo e
associativismo rural, sendo que as suas dotações sofreram corte real, de 61,3%, passando de
R$28.867.742,OO, programado para 2001, para
R$11 .164.000,00. Somente 6,3% das dotações previstas para 2001, foram executadas até o dia 24 de
agosto.
(iii) produção de borracha natural
As dotações para subvenção econômica aos produtores de borracha natural, foram mantidas nos seus
valores correntes de 2001, de R$43.400.000,00. A execução dos recursos dessa atividade, de interesse da indústria, em 2001, já alcançava 90,1 %, em 24-8;
(iv) desenvolvimento da fruticultura
Incluídas entre as prioridades exportadoras do Ministro Pratini, as atividades desse programa sofreram
corte real de 25%, passando de R$13.639.150,00, em
2001, para R$10.280.0oo,00.
A principal atividade do programa, prevenção e
controle de pragas na fruticultura, foi a que sofreu o
maior corte de recursos. Os recursos programados,
corrigidos, para 2001, de R$7.062.361 ,00, caíram
58%, em termos reais. Assim, para 2002, o valor programado é de R$3.000.000,00, destacando-se que,
até o dia 24 de agosto, haviam sido executados apenas 7,5% das dotações de 2001. Lembrar o exportar
ou morrer!;
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(v) controle de fronteiras para proteção da agropecuária
Os recursos programados para 2002, de
R$44.1999.400,00, são 23% superiores, aos valores
reais programados para 2001, de R$18.486.269,OO.
As atividades de vigilância e fiscalização do
trânsito internacional de animais e seus produtos, tiveram um pequeno aumento real dos recursos entre
2001 e 2002 (1,4%). passando de R$3.803.752,00,
para R$3.860.000,OO. Na posição de 24-08, o nível de
execução dos recursos dessas atividades, para 2001,
era de 33,7%.
Para as atividades de vigilância e fiscalização
do trânsito internacional de vegetais e seus produtos, houve redução real de 2,4% nas suas dotações, que passaram de R$2.049.478,00, em 2001,
para R$2.000.000,OO. A execução dessas atividades, em 2001, alcançava 28% das suas dotações
para 2001.
As atividades que tiveram o maior aumento de
dotações foram as de vigilância e fiscalização de
trânsito interestadual de animais e seus produtos,
cujas
recursos
previstos
passaram
de
R$6.302.225,OO, em 2001,para R$28.216.400,00.
Todavia, a julgar pelo nível de execução dos recursos de 2001, de apenas 9,7% até 24 de agosto, o aumento dos recursos programados não representa
qualquer garantia de ampliação dos investimentos
nas atividades em questão.
(vi) erradicação da febre aftosa
O programa, em consideração, sofreu corte
real de 68,2% nas suas dotações para 2002. A
LO/2001, autorizou R$16. 791.664,00, em valores reais, contra R$5.335.000,00 previstos pela proposta
orçamentária para 2002. Ainda que o financiamento
desse
programa
conte
com
fontes
extra-orçamentárias, os cortes no orçamento para
2002, além de significativos pelo fato, em si, são sugestivos da prioridade real do governo para essa atividade essencial. O programa está estruturado em
duas atividades básicas:
1. campanha educativa para erradicação da
febre aftosa - os recursos declinaram, em termos
reais, de R$4.382.505,OO, para R$2.330.000,OO.
Até a data de 24 de agosto, somente 5% dos recursos previstos para esse programa, em 2001, haviam sido executados;
2. fiscalização sanitária e epidemiológica para
erradicação da febre aftosa - o corte real nos recursos programados para essa atividade foi de 75,8%.
Os recursos caíram dos R$12.408.933,00, previstos pela LO/2001, para R$3.005.000,00, conforme
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projeto orçamentário para 2002. Afora o corte nos
recursos, a prática de contingenciamento fica atestada ao se observar que, das dotações de 2001,
apenas 15,4% haviam sido executadas até 24 de
agosto.
(vii) produtividade da suinocultura
A suinocultura constitui uma das apostas do governo para a conquista de maiores espaços no mercado externo. Com esse programa, o ministério desenvolve atividades de controle de doenças da suinocultura, essencial para os objetivos do mercado externo. Na contramão do exportar ou morrer, o governo
procedeu ao corte real de 59% nos recursos para
essa atividade, cujos dotações passaram de
R$6.580.911 ,00, para R$2.726.000,00. Ademais, somente 27,6% dos recursos programados para 2001 tinham sido liquidados até a data de 24 de agosto;

O

(viii) produtividade da avicultura
Com a mesma importância estratégica do programa anterior, esse programa, que inclui atividades de
controle de doenças da avicultura, sofreu corte real de
48,8%. Os recursos declinaram dos R$4.879.352,00
autorizados para 2001, para R$2.500.000,00, proposto
pela proposta orçamentáriaorçamentârial2002. Note-se
que apenas 21 % dos recursos de 2001 haviam sido
gastos na atividade até o dia 24-8;
(ix) fomento à equideocultura
Enquanto são processados cortes significativos
nos recursos para atividades estratégicas, a proposta
orçamentárial2002 do Ministério da Agricultura, as
ações de apoio, inclusive financeiro, às atividades turísticas e das associações de criadores de equinos, tiveram aumento nas dotações, de 210%, passando
dos R$644.237,00 previstos para 2001, para
R$2.000.000,00 em 2002;
(x) cultura exportadora
Novamente, contrariando os discursos, as atividades de formação de negociadores em comércio exterior tiveram corte real de 19,7%, caindo de
R$199.205,00, conforme programação para 2001,
para R$160.000,00, em 2002.
(xi) gestão da participação em organismos internacionais
Os recursos da contrapartida da participação do
MA em vários organismos internacionais aumenta
88,8%,
em termos
reais,
passando para
R$25.256.000,00, conforme a proposta orçamentária
para 2002.
O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson santos) - Tem V. Exa
a palavra.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, está instalada nesta Casa
a Comissão Especial destinada a proferir parecer
à PEC n° 57-A, de 1999, de autoria do Deputado
João Leão, que altera o art. 159 da Constituição
Federal, para instituir o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Semi-Árido, prevendo suas fontes
de recursos.
Queremos louvar a iniciativa da medida, vez que
a situação de penúria e pobreza, que há séculos deixa marcas nessa área, é fruto de disposição política
de grupos e setores da sociedade em manter desumano quadro social, que dele se apropriam para ostentação de interesses e privilégios.
O Semi-Árido brasileiro abrange uma área de
900.506 quilômetros quadrados divididos entre os
Estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, e
alguns Municípios de Minas Gerais, e ocupa cerca de
11 % do território nacional. De acordo com dados do
IBGE e da SUDENE, de 1994, quase 18 milhões de
pessoas lá hab~am. Trata-se da região semi-árida do
planeta mais densamente ocupada. E esse fato é de
grande relevância para entendermos a gravidade das
secas mais prolongadas que, periodicamente, assoIam a região.
O seu interior é chamado de sertão e é caracterizado pela ocorrência da vegetação mais rala, a caatinga. Já as áreas sujeitas a secas menos intensas
estão localizadas mais próximas do litoral e são conhecidas por agreste. Ambientalmente, devido à degradação da cobertura vegetal e do solo, é grande o
risco de desertificação no sertão.
A solução para os problemas da miséria e da
fome que chegam com as secas, como já está comprovado após décadas de programas e projetos malsucedidos, não se encontra em projetos isolados e
emergenciais que fatalmente são criados nos momentos de crise. Tais programas constituem-se apenas paliativos incapazes de modificar o panorama
nordestino.
A açudagern de grande e médio portes levada a
efeito pelo DNOCS e o modelo de industrialização implementado pela SUDENE também são insuficientes
para colocar um ponto final nas desoladoras cenas do
Semi-Árido. Sem sombra de dúvida, esses organismos foram importantes para as recentes mudanças
da realidade econômica nordestina.
A diversificação da base econômica da região
possibilitou significativo aumento da participação do
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PIB regional de alguns setores em relação ao PIB
nacional. No entanto, foram insuficientes para modificar de maneira mais radical os indicadores sociais
da região.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no
nosso entendimento, são bastante limitadas e simplificadoras as explicações climáticas que se costumam dar ao problema das secas no Nordeste. A
questão somente adquire a gravidade que apresenta devido às suas características fundiárias. Os altos índices de concentração de terra é um dos determinantes da dificuldade estrutural de produzir
excedentes comercializáveis. A grande massa de
habitantes da região semi-árida é composta por assalariados temporários, que, na fase de colheita,
que dura cerca de seis meses por ano, têm emprego, mas nos outros meses têm de migrar em busca
de ocupação. Essa realidade explica o grande drama social que vem com a seca: sem colheita, sem
excedente, só resta à grande massa da população
rural a fome e a miséria.
A realidade é ainda mais perversa se observarmos as disparidades do ponto de vista da renda e das
diferenças étnicas e raciais. Na Região Nordeste,
onde os afro-descendentes são a maioria, as desigualdades tomam extraordinários e dramáticos contornos. Os níveis mais baixos de renda são coincidentemente localizados na população afro-descendente.
O índice GINI que atesta a renda e índices de desigualdade por região indica que, enquanto a renda
média mensal do nordestino é de 158 reais, a do indivíduo que mora na Região Sudeste é de 366 reais. O
que revigora nossa tese de que toda política de desenvolvimento social no Brasil passa obrigatoriamente pela nossa capacidade de enfrentarmos também a
questão das desigualdades raciais.
Caso sejam introduzidas mudanças relativas
aos problemas levantados acima, a aprovação da
PEC n.o 57-A, de 1999, significará a implementação
de programa permanente, capaz de estimular o desenvolvimento do Nordeste, cuja fonte assegurada
de recursos impedirá a descontinuidade das ações
governamentais na região. É grande a nossa responsabilidade em relação aos problemas enfrentados, a cada longa estiagem, pela população nordestina.
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O Congresso Nacional deve assegurar à região
os mecanismos e recursos necessários para implementar as mudanças que se fazem necessárias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IVAN PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V.
Exa a palavra.
O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, uso neste momento a tribuna da Câmara dos Deputados para registrar situação que está
preocupando em demasia a sociedade sergipana.
O Hospital Universitário de Sergipe, administrado pela nossa universidade, sob a responsabilidade
do magnífico Reitor Prof. José Fernandes Lima, recebeu determinação do Tribunal de Contas da União
para que, no prazo de noventa dias, dem~a mais de
200 funcionários contratados por intermédio da Fun. dação de Ensino e Pesquisa. O reitor foi multado em
19 mil reais, e o Diretor do Hospital Universitário, Dr.
Ricardo Gurgel, em 9 mil reais. Isso tudo porque o
TCU, ao avaliar a questão jurídica, encontrou uma ilegalidade.
Por que ocorre essa ilegalidade? O Ministro
Paulo Renato de Souza e Presidente Fernando
Henrique Cardoso não autorizam a realização de
concurso público, apesar de inúmeras solicitações
já encaminhadas ao Ministério da Educação. Dessa
maneira, o reitor foi obrigado a usar de artifício
para, por intermédio da Fundação de Ensino e Pesquisa, que é da própria universidade, contratar médicos e professores. Estamos correndo o risco de
paralisar os cursos de Medicina, Enfermagem e
Odontologia no hospital.
Acredito, porém, que o bom senso irá prevalecer. O Ministério da Educação deverá atender às nossas reivindicações.
Hoje, toda a bancada esteve no Tribunal de Contas da União solicitando ao Ministro Humberto Souto
que estenda o prazo de noventa dias para dois anos,
até que o Ministério da Educação autorize a realização de concurso e resolva de vez a situação do nosso
Hospital Universitário.
Muito obrigado.
O SR. CLOVIS ILGENFRITZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa
a palavra.
O SR. CLOVIS ILGENFRITZ (PT - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em pri-
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meiro lugar, quero assinalar que na votação anterior
votei com o partido.
Em segundo lugar, registro visita de pequenos
agricultores e de produtores de leite do Estado do Rio
Grande do Sul à bancada gaúcha desta Casa. Eles
estão sofrendo inusitada crise. Depois de muitos incentivos, inclusive da parte do Governo do Estado,
para que a produção de leite aumentasse, a crise está
ocorrendo em virtude de excesso de produção, conforme consideram alguns.
Hoje, com a visita de produtores de todas as
regiões do Estado, de representante da CONTAG e
do representante da FETAG, Sr. Pedro Paulo, entendi o que está acontecendo. A crise do leite se assemelha a muitas outras que ocorrem no Brasil.
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O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que
votei conforme a recomendação do PSB na votação
anterior.
O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a orientação do Partido Trabalhista Brasileiro.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (Bloco/PFL - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ve-

produtor recebe 22 centavos pelo litro de leite, que

nho à tribuna registrar o importante trabalho que o Ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, vem realizando, talvez o melhor deste País na área de esporte,

é vendido por aproximadamente 1 real para o con-

embora a imprensa não o divulgue.

sumidor.

Por que digo isso? Porque os projetos do Ministério do Esporte e Turismo são de integração do jovem por meio do esporte.

Enquanto 50 milhões de brasileiros passam fome, o

No meio do caminho, ocorre um problema sério
porque não existe mais uma política do Ministério da
Agricultura que incentive e garanta a produção, como
é o caso do preço mínimo, que não está sendo considerado. Também agravam a situação o fato de o estudo do custo da produção - antes a cargo da
EMBRAPA - não mais ser feito, questões do Ministério da Agricuhura e de estoque regulador e a Portaria
n° 56, que é proibitiva com relação às questões sanitárias, se aplicada de uma só vez.
Então, solicitamos ao Ministro Pratini de Moraes
que receba os gaúchos, seus conterrâneos, e encontre solução para o problema dos produtores de leite e
para a renegociação da dívida do PRONAF, o que
está sendo dificultado na esfera federal.
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFLRR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Ex'" faça constar que na votação anterior votei de
acordo com a orientação do meu partido, o PFL.

Na última semana, a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou três convênios com o Ministério.
O primeiro refere-se ao programa Esporte na
Escola, que visa à construção de quadras poliesportivas em todas as escolas públicas do Município
do Rio de Janeiro. Com esse primeiro convênio, de

5 milhões de reais, sendo 2,5 milhões do Município
e 2,5 milhões do Governo Federal, serão construídas cem quadras de esporte em cem escolas. Ainda
ficarão faltando setenta, mas o Ministro já se comprometeu a construí-Ias no próximo ano. O segundo
refere-se ao programa Esporte Solidário, para o
qual foram destinados mais 2 milhões de reais, em
parceria com o Ministério da Justiça. E o terceiro é o
projeto Navegar, que conta com 400 mil reais. Trata-se de três relevantes projetos de integração social através do esporte.
Tenho muito orgulho em pertencer ao mesmo
partido - o PFL - do Ministro do Esporte e Turismo,
Carlos Melles.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) -

Tem V. Exa

a palavra.
O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(Bloco/PFL - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa sejam registrados minha presença na votação anterior e meu voto, que segue a
orientação da Liderança do meu partido, o PFL.
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa
a palavra.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta tarde, todas as Lideranças da Casa estiveram em reunião com o Presidente Aécio Neves, a
fim de apelar a S. Exa no sentido de que promova
negociação entre a Câmara dos Deputados e o Governo Federal com relação à greve dos servidores
públicos federais.

5r

dia de greve, que foi iniciada
Já estamos no
pelos servidores da Previdência Social e se espalhou
por toda a Administração Pública Federal.
Nossa preocupação recai especialmente sobre
a greve nas universidades federais. O semestre começa a ser comprometido, o que, conseqüentemente,
poderá prejudicar muito mais do que podemos imaginar o ano letivo de 2001 .
Os centros federais tecnológicos também estão
em greve. Recebemos documento do CEFET do Paraná e o encaminhamos ao Ministro da Educação e
ao Presidente da República para abertura do diálogo.

É dever do Governo abrir a conversação e obrigação desta Casa promover esse tipo de encontro,
até porque as Lideranças querem estar junto com o
Presidente da Casa e, em especial, com o Deputado
Arnaldo Madeira, Líder do Governo, para concretizar
esse tipo de ação urgente e estabelecer a discussão
a partir da pauta do servidores federais.
Lembro que ontem a bancada do PPS recebeu grupos de professores da Universidade Federal de São Carlos, que levaram o mesmo pleito de
todo o serviço público federal, sobretudo daqueles
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado Rubens Bueno, hoje uma comissão de Deputados
esteve com o Ministro Martus Tavares e ficou definido
que, na semana que vem, na Comissão do Orçamento, será feito debate específico em relação à reposição salarial.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa
a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar a importante iniciativa do jornal O Tempo, de Minas Gerais, ao abrir a chamada "Página da Paz". Neste momento de turbulência em que se encontra toda a
humanidade, é fundamental que a imprensa possa
também criar perspectivas de a sociedade e as autoridades se pronunciarem.
Acolhi - já participando dessa página - a iniciativa com satisfação, por entender que o investimento
em conduta retaliatória, de revanche, neste momento
poderá agravar ainda mais a situação de toda a humanidade.
Particularmente, nosso País, que possui índole pacifista, tem de se posicionar de forma a irradiar,
através das autoridades e da sociedade brasileira,
firme posição no sentido de mostrar que o mundo
ainda precisa ter muitas coisas transformadas. Ditado popular muito conl1ecido diz que colhemos o que
plantamos.
É preciso que façamos rigoroso exame neste
momento em que os Estados Unidos padecem de
ataque terrorista, com o qual não concordamos em hipótese alguma. Nós o repudiamos e somos solidários
à sociedade norte-americana diante da violência imposta por grupos extremistas.
No entanto, o Governo brasileiro não pode corroborar com atitudes retaliatórias, que possam ocasionar mais violência, mais ódio e mais guerra, porque
isso não levará a humanidade a lugar algum.
Portanto, parabéns ao jornal O Tempo pela brilhante iniciativa.

que estão nas universidades federais e na Previ-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - A Mesa
da Câmara dos Deputados soma-se a V. Exa na ho-

dência Social.

menagem ao jornal O Tempo.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Concedo a palavra pela ordem à Deputada Teima de Souza.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, entreguei
hoje a esta Casa relatório do Ministério da Saúde, elaborado a pedido desta Deputada, sobre aplicação de
verbas destinadas à Prefeitura de Santos para o Plano de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa).
Em conseqüência dessa auditoria, hoje, pelo
menos, a Prefeitura de Santos está sendo obrigada a
devolver aos cofres públicos o montante de 126 mil
reais.Encaminhei também cópias desse relatório à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados, ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União. Ao mesmo tempo, a Deputada Estadual Maria Lúcia Prandi ea Vereadora Sueli Morgado tomarão idênticas providência
em âmbito estadual e municipal.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. autorize a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil
e em todos os órgãos de comunicação da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Com
certeza, Deputada Teima de Souza.
O SR. ORLANDO DESCONSI _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, comunico à Casa e aos órgãos de
imprensa que, no último dia 11, na cidade de Erechim, foi assinado pelo Governador Olívio Dutra deereto para fortalecimento do programa da suinocultura gaúcha, evento que contou com a presença de
aproximadamente 1.200 suinocultores.
O Decreto de Apoio Emergencial à Suinocultura
beneficia 35 mil produtores gaúchos e prevê a redução de mais de 3% do ICMS a pagar nas vendas de
carne suína para os Estados do Sul e Sudeste, para
os quais a alíquota interestadual é de 12%. Com a redução, as vendas para esses Estados passam para
uma alíquota efetiva de 7%. O benefício vigorará até
31 de dezembro, estendendo-se no período de transição entre a situação atual da cadeia produtiva e uma
nova sistemática de tributação mais adequada ao setor, que o Governo está estudando.
Além da redução do ICMS, a Secretaria da Fazenda também anunciou a prorrogação do pagamento do ICMS dos frigoríficos e abatedouros de suínos e
bovinos. O imposto das vendas realizadas até outubro ficou prorrogado por um mês, e o pagamento do
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ICMS com fator gerador em novembro poderá ser realizado em quatro parcelas, que vencerão em janeiro,
fevereiro, março e abril de 2002. A prorrogação de um
mês vem sendo possibilitada desde maio, atendendo
às reivindicações do setor em função do período de
combate à febre aftosa, e deve auxiliar no fluxo de caixa das empresas do segmento.
Fazemos este registro e manifestamos o nosso
incondicional apoio à luta dos servidores públicos, pedindo ao Presidente da República que, o mais urgente possível, sejam tomadas as providências para que
possa haver normalidade no setor.
Que o Presidente da República também decida
de uma vez por todas a interpretação que deverá ser
dada à Emenda Constitucional n° 29, aprovada por
esta Casa e pelo Senado Federal com a sua concordância. A área econômica do Governo pretende reduzir os recursos destinados por essa emenda à Saúde.
Isso não é possível! O Presidente da República tem a
responsabilidade da decisão.
Registramos ainda o nosso apoio aos produtores de leite que estiveram em Brasília. Queremos que
o Ministro da Agricultura, que é gaúcho, receba os representantes do setor leiteiro para discutir o problema
por eles vivenciado principalmente no Estado do Rio
Grande do Sul, mas que afeta todo o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Com a
palavra pela ordem o Deputado Sérgio Barros.
O SR. SÉRGIO BARROS (PSDB-AC. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente peço a V.Exa. faça constar nos Anais da
Casa que na votação anterior o Deputado Sérgio Barros votou conforme a orientação do PSDB.
Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para manifestar meu mais veemente protesto contra a decisão da Comissão Interministerial (COINTER) de solicitar, para novo exame,
os processos de servidores da Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA) anistiados da demissão efetuada
pelo Governo Fernando Colfor.
A iniciativa denota claro esforço no sentido de
anular decisão baseada em princípios legais que garantíram a volta dos servidores para os postos que
ocuparam e aos quais fizeram jus não somente por
esforço pessoal, como também, é mister reconhecer,
porque realizaram trabalho extremamente importante, até mesmo fundamental, para a população alvo
dos serviços realizados.
Peço a atenção de meus colegas do Parlamento
para alguns detalhes que darão precisa visão do proble-
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ma que envolve um lado especificamente jurídico e outro, talvez bem mais importante, que abrange aspecto
social e humano de pessoas que, muitas vezes, demonstraram o máximo denodo e espírito público ao não
medir esforços para atender a seus irmãos necessitados em locais os mais distantes e inóspitos deste Pais.
Refiro-me, Sras. e Srs. Deputados, aos lendários matamosquitos, legião de homens dedicados e
destemidos que não mediram esforços para prestar
seus serviços essenciais a populações que sabe
Deus como estariam hoje caso não contassem com o
seu desprendimento e absoluta determinação em levar, já àquela época, a locais de difícil acesso, o material e o espírito que consolidariam uma das mais importantes e acertadas políticas de saúde hoje em
voga - a da prevenção de doenças.
Sinto-me bastante à vontade em falar desses
homens que levaram esperança, medicamentos, conforto e solidariedade às populações embrenhadas em
nossa enorme floresta amazônica, quase esquecidas. Como representante do Estado do Acre, uma
das Unidades da Federação mais atingidas por doenças tropicais de todo o gênero, posso dizer que foram
eles, os matamosquitos, eternos inimigos de uma das
doenças que mais afligem o amazônida, em particular o nosso seringueiro - a malária, conhecida em alguns rincões como impaludismo -, que inúmeras vezes salvaram vidas e evitaram que imensas áreas fossem alvo de verdadeiras epidemias. A malária, que
ceifou inúmeras vidas em minha região, até hoje provoca, com toda razão, preocupação e exige eterna vigilância das autoridades sanitárias de nosso País.
São exatamente esses funcionários - por que
não dizer? -, esses legítimos brasileiros, que já demonstraram todo o seu patriotismo e consciência de
cidadão ao combater doenças nos mais inacessíveis
rincões do País, sobretudo no Acre, que agora são
alvo da intenção da COINTER de reexaminar a anistia, já devida e justamente concedida anteriormente,
relativa às demissões realizadas por Governo que
nada deixou de digno e louvável para a história política desta Nação.
E essa legião de brasileiros intrépidos, que não
hesitou em desbravar o desconhecido, seja percorrendo caminhos sinuosos conhecidos entre nós por
varadouros, a fim de não apenas borrifar casas de seringueiros e pequenos produtores rurais, mas também levar conhecimentos básicos de prevenção e tratamento de doenças endêmicas; é essa elite (este,
sem dúvida, é o termo mais preciso a ser utilizado
sem medo de demagogia barata) de bravos combatentes da saúde nacional que agora a COINTER quer
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atingir injustamente. Digo isso porque até agora a Comissão Interministerial não apresentou sequer argumentos plausíveis para um inicio de discussão séria
acerca do assunto.
Vale insistir que da decisão da COINTER de reexaminar a anistia concedida aos funcionários demitidos da FUNASA, entre eles os mata mosquitos, não
se depreende nenhum - repito: nenhum - argumento
de monta que ponha em dúvida a justiça e o bom senso que levaram o Governo a concedê-Ia.
Se é lugar para uma análise estritamente jurídica da questão, cabe dizer:
1 - que a reintegração dos servidores foi efetivada, em primeiro lugar, devido à inconstitucionalidade
do processo de demissão e, em segundo, pelo fato de
os servidores demitidos serem imprescindíveis ao
serviço que executavam, levando-se assim em consideração a necessidade emergencial e insubstituível
desses serviços;
2 - que os servidores são indispensáveis para o
funcionamento da Fundação Nacional de Saúde até
por questão de operacionalidade da instituição, uma
vez que a FUNASA precisa de mãodeobra especializada cada vez em maior número para o combate a
epidemias e surtos de doenças como dengue, febre
amarela, leishmaniose, malária e outras, infelizmente
ainda hoje, de ocorrência absurdamente freqüente
em nossa região. Isso sem levar em consideração os
casos não devidamente notificados, o que proporcionaria visão muito mais agravada da real situação epidemiológica da Amazônia;
3 - que o combate a esses males exige não apenas clara e permanente política de saneamento básico
eficaz, como também o trabalho local desses mesmos
servidores, novamente ameaçados de demissão.
Urge, portanto, que a FUNASA intervenha junto

à COINTER para brecar de forma definitiva uma das
mais insidiosas injustiças que se possam perpetrar,
exatamente a demissão desses servidores já anistiados, sobretudo em vista da comprovação do lamentável equívoco (termo até polido demais para classificar
algo tão aviltante) da gestão Fernando Collor.
Nunca é demais trazer à memória que foram esses servidores que deram retaguarda à penetração
dos soldados da borracha nas matas da hiléia brasileira, num ambiente extremamente hostil à presença
humana. Foram eles, em última análise, que possibilitaram que bandeirantes do século XX integrassem
glebas que praticamente sequer figuravam na geografia brasileira, garantindo assim, para as futuras gerações, fronteiras e horizontes bem mais espaçosos.
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Portanto, o reexame deveria, antes de !IJ~I', t',(
como ótica primordial o restabelecimento dos :;;;gítimos direitos de todos os anistiados. Nessa luta pela
manutenção de direitos fundamentais garantidos pela
Constituição, pela CLT e pelo próprio julgado de tribunais, ~ im~rescindível revelar que, diante de tanta
pressao, aliada ao te~or causado pelo f~ntasma do
d~~empre.go, um servl~or d~ F.UNASA veio a falec~r
~Itlma da mcorT~pr~ensao e Indiferença d~ burocrac~a
msen~ata que InSISt~ .em rondar os gabinetes mais
desavisados de Brasllla.
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A luta pelo reconhecimento de direitos mais que
legítimos, portanto, já fez sua primeira vitima, consi. b I d
.•.
derada sim o o a reslstencla por todos os colegas
servidores.
.•.
.
.
Imprevldencla sena esquecer que esses servldores representam, sem embargo algum, também a
história da saúde nacional. Foram alvos de ensinamentos colhidos do DENERU _ Departamento Nacional de Endemias Rurais, e da SUCAM _ Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, e não economizaram esforços para colocar todo o conhecimento adquirido a serviço da FUNASA e, por conseguinte,
do País. Diante do exposto, seria até mesmo obrigação moral da FUNASA defender, por todos os meios
legais e eticamente reconhecidos, aqueles que dedicaram toda uma vida em favor da saúde nacional, e
em particular, da Amazônia.
Por fim, Sr. Presidente, solicito a VExa. autorize
a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.

greve partidária, mas de funcionários e professores
das universidades federais e das escolas técnicas, e
que a mesma tomou inusitada proporção. É importante que o Governo inicie a negociação, abrindo caminho para que se encontre solução.
Sr. Presidente, depois de três semanas, vivenciamos hoje momento em que encontramos mais possibilidade de chegarmos a acordo, porque para o Ministro da Educação e sua equipe e para a Secretaria
de Ensino Superior há dificuldade de se resolver o
. .Por
.ISSO procuramos o Mlnls. .
problema orçamentano.
tro Martus Tavares.
C
t
SE'
omprome eu-se . xa. a comparecer a aud""'
'bl'
C · - d Ed
- C
lenCla pu Ica que a omlssao e ucaçao, ultura
e Desporto da Câmara dos Deputados realizará sobre o assunto.
.
.
. _Pedl.mos tambem a presença do Relator ~a Co~Issao Mista ?e Orçamento, De.pu~ado Sampaio Dóna, e do Pres~de~te ~essa .Comlssao, para que, com
to!al transparencla e mc.luslve com a presença da TV
Ca~ara, possamos conJunt~mente chegar a uma soluçao quanto ~ nova alocaçao de recursos na Proposta orçamentária apresentada.
Quero dizer aos professores, aos funcionários e
a toda a comunidade universitária brasileira que dependem dessa solução que saímos da reunião otimistas, por termos encontrado perspectiva de negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. Esse impasse não pode perdurar, Sr. Presidente, para evitar que milhares de alunos sejam prejudicados e, inclusive, que a realização do vestibular

O SR. PRESIDENTE (Wilson santos) _ Concedo a
palavra pela ordem ao Deputado Watfrido Mares Guia.
O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, desejo comunicar que hoje
nós, Parlamentares da Comissão de Educação e da
Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública
Brasileira, inclusive com a presença de V.Exa., tivemos reunião com o Ministro Martus Tavares.
S.Exa. nos recebeu às 15h, apesar de termos feito
solicitação de audiência em cima da hora, às 12h.
Fizeram parte dessa comissão também o Presidente da ANDES, um representante da FASUBRA,
um representante dos trabalhadores nas escolas técnicas federais e um representante da ANDIFES, o reitor da Universidade de São Carlos.
Em consonância, Deputados de vários partidos
- e V.Exa. foi um deles - se manifestaram sobre a importância de o Ministro entender que não se trata de

2002 fiqu.e com~rometida.
MUito obrigado.
.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Paraben~z? V.Exa., Deputado Walfrido Mares Guia, que presldlU esse grupo de Parlamentares, juntamente com o
Coord~nador da FASUBRA, o Presidente da ANDES,
o PreSidente da ANDI FES e o Reitor da Universidade
de São Carlos, pela forma sensata e coerente com
que encaminhou a questão.
Esperamos que, de fato, semana que vem, as
coisas possam avançar na Comissão de Orçamento
e,. enfim, enxer~uemos uma luz no fim do túnel, para
por um ~onto final ~ essa greve que tantos prejuízos
tem traZido ao BraSIl.
O Governo tem de se sensibilizar. Não podemos
perder o ano letivo e, principalmente, impedir a realização dos exames vestibulares das universidades públicas.
O SR. DA. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Quero parabenizar o Deputado Walfrido Mares Guia pela brilhante atuação frente à Presidência da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Câmara dos Deputados. Quero também
solidarizar-me com os professores, administradores e
funcionários das universidades públicas.
Sr. Presidente, além disso, desejo apresentar à
Casa duas indicações: uma dirigida ao Ministro da
Justiça e outra endereçada ao Presidente da República, no sentido de que se estude a possibilidade de enquadramento dos servidores efetivos de apoio do Departamento de PolIcia Rodoviária Federal na carreira
de policial rodoviário federal.
Em junho de 1998, foi publicada a Lei n° 9.654,
que criou a carreira de policial rodoviário federal. No
entanto, ela não incluiu os servidores efetivos de apoio do Departamento de PolIcia Rodoviária Federal,
que são concursados oriundos de outros órgãos públicos. Não me parece razoável que esses servidores
fiquem ausentes do plano de carreira da Polfcia Rodoviária Federal.
É a solicitação que fazemos ao Ministro da Justiça, bem como ao Presidente da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Wilson Santos, 4° Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Walfrido Mares Guia, § 2°
do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. BISPO RODRIGUES- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) Tem V.Exa. a palavra.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
SIS. Deputados, por intermédio da imprensa tomamos
conhecimento de que a Rodovia Regis Bittencourt está
sendo duplicada ao custo de 1 bilhão de dólares.
Há pelo menos 15 anos o povo pede essa duplicação, e nunca houve dinheiro para isso. Agora, a
obra de duplicação será executada. Já sabemos, porém, que, pronta a duplicação, a rodovia logo será privatizada. E lá colocarão vinte postos de pedágio.
No exterior, quando essas empresas estrangeiras
que estão vindo para o Brasil querem explorar pedágio,
vão primeiro aos bancos, pegam dinheiro emprestado,
fazem a duplicação das estradas e, só depois, passam
a cobrá-lo. No Brasil, não. Investimos o dinheiro dos impostos pagos pelo povo nas estradas e depois as entre-
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gamos de mão beijada para os estrangeiros explorarem. Foi o caso da Linha Amarela, no Rio de Janeiro,
uma fábrica de dinheiro. Toda a arrecadação serviu somente para pintar meios-fios, varrer a rodovia e colocar
meia dúzia de ambulâncias no seu trajeto.
Na Regis Bittencourt está sendo feito o investimento de 1 bilhão de dólares, dinheiro do povo. Depois, eles vão encher a estrada de praças depedágio, e
o dinheiro arrecadado será destinado à instalação de
meia dúzia de telefones, compra de algumas ambulâncias e pintura de meios-fios, e o povo brasileiro pagará pedágio durante vinte anos.
Por que depois de fazer a obra a rodovia será
entregue para que outras pessoas explorem? Por que
não se pratica aqui o que é feito no exterior?
O povo brasileiro, mais uma vez, está sendo enganado!
Este é o meu protesto contra tantos pedágios,
tantas privatizações daquilo que construlmos com
nosso dinheiro.
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço,
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) Tem V.Exa. a palavra.
O SR. WILSON SANTOS (PMDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu-'
tado Walfrido Mares Guia, entrego à Mesa proposta
de emenda à Constituição.
Queremos instituir datas e horários para a realização de exames vestibulares e concursos públicos
de forma geral. Porque 1 milhão de adventistas e sabatistas, infelizmente, Sr. Presidente, são impedidos
de realizar os concursos cujas provas aconteçam no
sábado, dia santificado para os adventistas do Sétimo
Dia, adventistas da Promessa e sabatistas de forma
geral. Somam mais de 1 milhão as pessoas que professam a guarda do sábado.
Num PaIs plural, democrático, cuja Constituição
estabelece que todos devem ser tratados de forma
igual, independentemente de religião, credo, cor e
raça, este Congresso terá oportunidade de aperfeiçoar e garantir àqueles que professam a guarda do sábado o Ifquido direito de realizar as provas e exames
de concursos públicos em outras datas, com o mesmo sigilo e com a mesma segurança que aqueles que
não professam essa guarda têm.
O SR. PRESIDENTE (Waltrido Mares Guia) - Deputado Wilson Santos, a Mesa recebe a proposição de
V.Exa. e providenciará o devido encaminhamento.
O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presidente, pela ordem.

Setembro de 2001

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) Tem VExa. a palavra.
O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sistematicamente tenho vindo a este microfone denunciar à Casa o verdadeiro cartel que existe na montadora de veículos Fiat e com o qual não podemos continuar compactuando.
A Fiat privilegia concessionárias que sonegam
Imposto de Renda e impostos de maneira geral, dando a elas muito boas condições. Com isso estão lesando o Fisco e milhares de brasileiros.
Estamos colhendo assinaturas objetivando a const~uição de CPI sobre o assunto. Não podemos perm~ir
que essa verdadeira aberração, esse verdadeiro seqüestro de dinheiro público seja fe~o por empresa que se beneficia de tudo o que há de bom no território brasileiro e
que prejudica grandemente os brasileiros!
Faço a denúncia, ao tempo em que peço aos nobres colegas de bom senso colaboração para que, juntos, acabemos, de uma vez por todas, com esse carte!.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) Tem VExa. a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde 8 de agosto de
2001 os funcionários do INSS de todo o Brasil estão
em greve. Reivindicam eles melhores condições de
trabalho e melhor salário.
Nos últimos sete anos não houve aumento para
os funcionários públicos federais. Paralelamente, os
custos pessoais, os custos domésticos, mais do que
dobraram. Dia a dia, há diminuição na qualidade de
vida dessas pessoas, e as restrições são gradativas.
Como se isso não bastasse, a Procuradoria do
INSS encontrou maneira de fazer ainda um corte de
26,05%, que corresponde à URp, nos salários dos
funcionários de Santa Catarina.
O descontentamento, que já era grande, foi
agravado por essa atitude da Procuradoria Geral do
INSS, que vem contra uma conquista já consolidada,
já incorporada ao modus vivendi de cada um.
Os cerca de 3 mil servidores do INSS em Santa
Catarina recebem há quase dez anos a vantagem salarial de 26,05%, referente à URP de fevereiro de
1989, vantagem esta obtida por meio de decisão judicial transitada em julgado, sobre a qual não pesa mais
nenhum recurso judicial.
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Ainda assim, o INSS, por intermédio da sua Procuradoria-Geral, vem tentando retirar essa vantagem
da remuneração dos servidores, em flagrante desrespeito à coisa julgada e em afronta à Lei 9.784, de
1999, cujo art. 54 fixa o prazo de cinco anos para a
Administração Pública rever atos que hajam gerado
benefícios a terceiros.
Em outras palavras, seja pelo aspecto da coisa
julgada, seja pelo da decadência do prazo para rever
seus próprios atos, o INSS está impedido de promover a supressão da referida parcela salarial, sob pena
de infringir dispositivos legais e constitucionais que
protegem, neste caso, os seus servidores, os quais
se encontram - sempre é bom lembrar - há quase
sete anos sem qualquer reajuste salarial.
Diante disso, peço o especial apoio dos Parlamentares desta Casa para encontrarmos alternativa
possível e cabível no Orçamento do Governo, mas
que também seja satisfatória a seus funcionários.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) Tem VExa a palavra.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB-SC. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solidarizo-me com o Deputado Serafim Venzon com relação
às reivindicações dos funcionários do INSS. Sistematicamente, em Santa Catarina, estamos recebendo
apelos desesperados desses funcionários.
No dia 22 de setembro o Jornal de Santa Catarina e o Grupo RBS completarão trinta anos de fundação e de circulação no nosso Estado. O Jornal de
Santa Catarina, que busca refletir em suas páginas
os anseios da comunidade do Vale do Itajaí, é exempio de jornalismo ético, responsável e de qualidade, é
exemplo de imprensa livre e independente, de acordo
com a democracia brasileira.
O Santa, como é conhecido no nosso Estado,
representa hoje o principal veículo de comunicação
da região do Vale do Itajaí, que abriga 64 Municípios
catarinenses. Sua tiragem diária é de 20 mil exemplares, chegando a 30 mil nos finais de semana, ou seja,
é líder em número de leitores.
O Jornal de Santa Catarina foi o primeiro a usar
impressão oft-set no nosso Estado, em 1971. Foi vencedor de diversos prêmios de jornalismo, entre eles o Prêmio Esso, pela cobertura que fez das trágicas enchentes ocorridas em nosso Estado na década de 80.
Suas bandeiras, campanhas e coberturas muitas vezes servem de auxílio à nossa atuação parla-
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mentar, veiculando as reivindicações e trabalhando
no desenvolvimento econômico da nossa região.
Além disso, contribui efetivamente para a formação
da opinião pública catarinense.
É importante ressaltar que se trata de grande
jornal para todos os catarinenses.
Era o que tínhamos a dizer.
O SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Pela ordemo Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, quero
apresentar à Presidência desta Casa um recurso.
A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a analisar todo o período em que o BANESPA esteve
sob administração especial recebeu hoje requerimento extrapauta do Relator, Deputado Robson Turna.
De acordo com o Regimento Interno da Casa, o
requerimento extrapauta poderá ser feito com o apoio
de um terço dos membros da Comissão, qualquer que
seja ela. Para que pudesse ter andamento, eu própria
subscrevi requerimentos de convocação e convite para
autoridades monetárias. Portanto, junto com outros, assinei pedido de requerimento extrapauta.
No entanto, esse requerimento não teve a seqüência exigida pelo Regimento Interno da Câmara.
Deveria haver votação com quorum qualificado _ metade mais um. O requerimento, portanto, estava sujeito a votação nominal. Não houve, porém, votação nominaI. Entrei com uma questão de ordem, porque estava ausente no momento em que a matéria foi colocada em votação, que não foi nominal, repito, mas o
Presidente da Comissão a negou.
Creio que, em Comissão Parlamentar de Inqué-

~~~~c~:~~~~~ ~mcfu~~:~~~~t~~~:~~:i~~~~~~r~~~~~

to extrapauta, mas requeria eu própria que fosse discutido e votado nominalmente o seu conteúdo.
Dessa forma, Sr. Presidente, apresento requerimento invocando o § 50 do art. 52 combinado com o
art. 187 do nosso Regimento. Os dois artigos combinados exigem votação nominal. Peço, portanto, por
meio de requerimento dirigido à Mesa, seja anulada a
decisão e colocada em pauta, via recurso, minha
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) - A
Mesa recebe e encaminha o requerimento de V.Exa.
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, é uma h.onra estar sob a presidência de V.Exa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, centenas
de bilhões de dólares vadiam pelo mundo em busca de
oportunidade. Osama Bin Laden é um príncipe saudna
cheio de petrodólares com uma retórica político-religiosa
equivocada e insana, na qual se baseia para promover
atentados terroristas. Para tanto usa os mecanismos de
proteção do capital anônimo, sustentando dezenas de
campos de treinamento mimar espalhados pelo mundo
afora, onde são arquitetados crimes bárbaros como os
recentes atentados ao Wor1d Trade Center, em Nova lorque, e ao Pentágono, em Washington.
Grandes ações terroristas, empreendidas depois de elaborado e demorado planejamento, custam
muito dinheiro e, sem as facilidades universais do capital incógnito seria difícil levá-Ias a cabo. Tirem os miIhões de dólares de Bin Laden, e isso o transformaria
em um maluco qualquer a fazer preces tão ameaçadoras quanto a ira de um periquito na gaiola.
Paraísos fiscais off-shore transformaram-se na
principal ferramenta moderna de quem quer proteger o
seu butim preservando a capacidade de poder usá-lo
na próxima ação. O problema é que estes butins vêm de
sonegação fiscal empresarial, passam por corrupção
política, avançam pela movimentação financeira do crime organizado até chegarem ao paradoxo de dinheiro
legal, como o caso da herança de Bin Laden, submersa
para financiar o terror internacional.
A ação mais importante que o conjunto de nações bem-intencionadas poderia adotar para responder ao crime internacional, entre os quais o terror, não
seria a retaliação militar contra um inimigo invisível,
mas a legalização desse oceano de ativos financeiros

e o banimento da face da terra dos chamados paraísos fiscais. Não há mais lugar no mundo para qualquer incentivo ao incógnito.
Ao permitirmos que um sonegador ou um corrupto permaneça encoberto por sigilo legal, estamos
colocando a salvo importante parte do crime e do terror: o seu financiamento.
Somente uma anistia ampla e geral aos capitais incógnitos, com a implementação imediata de regime de movimentacões financeiras internacionais
legítimas e perfeitamente identificáveis seria capaz
de mudar para melhor este nosso mundo no início do
terceiro milênio e fazer com que os bilhões de dólares que serão fatalmente abandonados sejam utilizados na erradicação da pobreza da face da terra.

.:::S~l!~lt:~n~lb~r~o:..:(~I,,::..·.:2;.:;O~().:.I

~I;;.):.:.IA.:.'l:.;{.:.;;;.f('l 'A Cí.J'iIAKA IJU:S IJt'.l'U 1AIJUS

Assusta-me, e creio que a meus pares ~é:t lI!~S
ma forma, que os autores dos bárbaros atenté
ocorridos na semana passada possam ter auferido
cro com os efeitos do seu ato na reabertl
s r"v: cados de valores esta semana. Não é po
s,·or'.;viver num mundo assim.
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VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Walfrido Mares Guia) COMPARECEM MAIS OS SRS:

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Total de Presentes:

165
Partido

Bloco

PFL

PFUPST

PL
PSB
PSDB

PLlPSL
PSB/PCDOB

RORAIMA
Francisco Rodrigues
Presentes de Roraima : 1
AMAPÁ
Sadu Picanço
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Presentes de Amapá : 3
PARÁ
Asdrubal Bentes
Deusdeth Pantoja
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal

PMDB
PFL
PTB
PSDB
PT
PFL
PTB

PFUPST

PFUPST

Presentes de Pará : 7
AMAZONAS
Francisco Garcia
Luiz Fernando

PFL
PPB

PFUPST

Presentes de Amazonas : 2

RONDONIA
Confúcio Moura
Marinha Raupp

PMDB
PMD8

Presentes de Rondonia : 2

ACRE
Marcos Afonso

PT

Presentes de Acre : 1
TOCANTINS
Pastor Amarildo

PPB

Presentes de Tocalltins : 1
MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
José Antonio Almeida
Neiva Moreira
Paulo Marinho
Pedro Novais
Remi Trinta
Roberto Rocha

PPB
PFL
PSB
PDT
PFL
PMDB
PL
PSDB

PFUPST
PSB/PCDOB
PDT/PPS
PFUPST
PLlPSL

Presentes de Maranhão : 8
CEARÁ
Arnon Bezerra
José Pimentel
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Presentes de Ceará : 7
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PSDB
PT
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB

PFUPST
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Partido

Bloco

PFL
PMDB
PFL
PT

PFUPST

PlAul
Heráclito Fortes
Marcelo Castro
Paes Landim
Wellington Dias

PFUPST

Presentes de Piaui : 4
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Salom:lo Gurgel

PMDB
PFL
PMDB
PFL
POT

PFUPST
PFUPST
POT/PPS

Presentes de Rio Grande do Norte : 5
PARAíBA
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Inaldo Leitao

PSDB
PFL
PSOB

PFUPST

Presentes de Paraíba : 3
PERNAMBUCO
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Gonzaga Patriota
Joaquim Francisco
José Chaves
José Múcio Monteiro
Marcos de Jesus
Maurilio Ferreira Lima
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Severino Cavalcant

PPS
PSB
PSB
PSB
PFL
PMDB
PSDB
PL
PMDB
PPB
PPS
PPB

PDT/PPS
PSB/PCDOB
PSB/PCDOB
PSB/PCOOB
PFUPST

PSB
PSDS

PSB/PCDOB

PLlPSL

PDT/PPS

Presentes de Pernambuco : 12
ALAGOAS
Givaldo Carimba0
Helenildo Ribeiro

Presentes da Alagoas : 2
SERGIPE
José Teles
Pedro Valadares
Tânia Soares

PSDB
PSB
PCdoB

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe: 3
BAHIA
Arislon Andrade
Benito Gama
FrancistOnio Pinto
Jaques Wagner
Jonival Lucas Junior
Leur Lomanto
Luiz Alberto
Milton Barbosa
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Roland Lavigne
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalve3

Presentes de Bahia : 14

PFL
PMDB
PFL
PT
PMDB
PMDB
PT
PFL
PT
PFL
PMDB
PT
PT
PFL

PFUPST
PFUPST

PFUPST
PFUPST

PFUPST
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Partido

Bloco

PT
PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PMOB
PFL
PMOB
PSOB
PSOB
PT
PT
PTa

PFUPST

PFL

PFUPST

MINAS GERAIS
Gilmar Mactlado
Glycon Terra Pinto
Hélio CosIa
Ibrahim Abi-Ackel
João MagalMes
Marcos Lima
Mário Assad Júnior
Mauro Lopes
Narcio Rodrigues
Rafael Guerra
Tilden Santiago
Virgílio Guimarães
Walfrldo Mares Guia
Presentes de Minas Gerais : 13
ESP(RITO SANTO
José Carlos Fonseca Jr.
Presentes de Espirito Santo : 1

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Arolde de Oliveira
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Oino Fernandes
Or. Heleno
Itamar Serpa
Jorge Biltar
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luiz Ribeiro
Milton Temer
Miro Teixeira
Paulo de Almeida
Roberto Jefferson
Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins

PFL
PSB
PSOB
PFL

PFUPST
PSB/PCDOB

Pl

PFUPST
PUPSL

PT
PPB
PS08
PSOS
PT
PMDB
PFL
PFL
PSOB
PT
POT
PST
PTB
POT
PSB

PFLlPST
PFLlPST

PDT/PPS
PFUPST
PDT/PPS
PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro : 20
SÃO PAULO
Alberto Goldman
Aloizio Mercadante
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madelra
Ary Kara
Celso Russomanno
Or. Hélio
Emerson Kapaz
Gilberto Kassab
Iara Bemardi
Ivan Valente
Jair Meneguelli
José de Abreu
José Roberto Batochio
Luciano Zica
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Michel Temer
Orlando Fantazzini

PSOB
PT
PTB
PSDB
PPB
PPB
POT
PPS
PFL
PT
PT
PT
PTN
POT
PT
PTS
PSB
PMDS
PT

POT/PPS
POT/PPS
PFUPST

POT/PPS

PSB/PCOOB
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Partido

Paulo Kobayashi
Ricardo Berzoini
Robson Tuma
Silvio Torres
Wagner Salustiano
Xico Graziano

PSOB
PT
PFL
PS08
PPB
PSOB

Bloco

PFUPST

Presentes de São Paulo : 25
MATO GROSSO

Celcita Pinheiro
Lino Rossi
Telé Bezerra
Wilson Santos

PFL
PSOB
PMDB
PMDB

PFUPST

Presentes de Mato Grosso : 4
DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Osório Adriano
Pedro Celso
Wigberto Tartuca

PT
PMDB
PFL
PT
PP8

PFUPST

Presentes de Distrito Federal : 5
GOlAS
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lúcia Vânia
Vilmar Rocha

PMDB
PSDB
PSDB

PSDB
PFL

PFUPST

PFL

PFUPST

Presentes de Goiás : 5
PARANÁ

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Dilceu Sperafico
José Borba
Luciano Pizzalto
Osmar Serraglio

PSDB
PTB
PPB

PMDB
PFL

PFUPST

PMDB

Presentes de Paraná: 7
SANTA CATARINA
Carlilo Merss
Edison Andrino

PT

João Matos

PMOB
PT
POT

Luci Choinacki
Serafim Venzon

PMDB

Presentes de Santa Catarina : 5
RIO GRANDE DO SUL

Ana Corso
Clovis /lgenfritz
Marcos Rolim
Roberto Argenta
Telmo Kirst
Presentes de Rio Grande do Sul: 5

PT
PT
PT

PHS
PPB

POT/PPS
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DEIXAM DE COMPARECER OS :;;;S:

Partido

Bloco

Airton Cascavel

PPS

POT/PPS

Alceste Almeida

PMOB

Robério Araújo

PL

Salomão Cruz

PPB

RORAIMA

Total de Ausentes:
AMAPÁ

PUPSL

~~

Sérgio Barcellos

PFL

PFUPST

Total de Ausentes: 1
PARÁ
Anivaldo Vale

PSDB

Babá

PT

José Priante

PMOB

Total de Ausentes: 3
RONDONIA
Oscar Andrade

PL

PUPSL

PSL

PUPSL

Total de Ausentes: 'i
ACRE
José Aleksandro
Total de Ausentes: oi
TOCANTINS
Freire Júnior

PMOB

Kátia Abreu

PFL

Total de Ausentes:

PFUPST

,.
')

MARANHÃO
Albérico Filho

PMOB

Eliseu Moura

PPB

Mauro Fecury

PFL

PFUPST

NiceLobão

PFL

PFLlPST

Total de Ausentes: 4
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Partido
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Bloco

CEARÁ
Aníbal Gomes

PMDB

Sérgio Novais

PSB

PSBJPCDOB

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira

PTB

Ney Lopes

PFL

PFUPST

Total de Ausentes: :I

PARAíBA
Damião Feliciano

PMDB

Marcondes Gadelha

PFL

PFLJPST

Total de Ausentes: :2

PERNAMBUCO
Armando Monteiro

PMDB

João Colaço

PMDB

Luciano Bivar

PSL

PUPSl

Osvaldo Coelho

PFl

PFUPST

Ricardo Fiuza

PPB

Salatiel Carvalho

PMD8

Total de Ausentes: €
ALAGOAS
João Caldas

PL

PUPSL

Luiz Dantas

PST

PFUPST

PPS

PDTJPPS

Regis Cavalcante
Total de Ausentes: _.
,.~

SERGIPE
Sérgio Reis

PTS

Total de Ausentes: 'i

BAHIA
Joao Almeicla

PSDB

José Carlos Aleluia

PFl

Mário Negromonte

PPB

Nilo Coelho

PSDB

PFUPST

Total de Ausentes: 4
MINAS GERAIS
Carlos Mosconi

PSDB

Eliseu Resende

PFL

Maria Elvira

PMDB

Paulo Delgado

PT

Saraiva Felipe

PMDB

Zezé Perrella

PFL

Total de Ausentes; f;

PFUPST

PFLlPST
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Partido

EspíRITO SANTO
João Coser

Bloco

PT

Magno Malta

Total de Ausentes:
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PL

PL/PSL

PSB
PL
PST
PST

PSB/PCOOB
PUPSL
PFUPST
PFUPST

PSOB
PSOB
PPB
PSB
PT
PL
PMOB

PSB/PCOOB

.~'

RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde
José Egydio
Luisinho
Mattos Nascimento

Total de Ausentes: 4
SÃO PAULO
Antonio Kandir
Clovis Volpi

Cunha Bueno
Kincas Maltas
Luiz Eduardo Greenhalgh
Medeiros

Paulo Lima
Total de Ausentes: '{
MATO GROSSO
Pedro Henry

PPB

Total de Ausentes: 'i
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga

PMDB

Total de Ausentes: '1
GOIÁS
Barbosa Neto

Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Roberto Balestra

PMDB
PMOB
PMDB
PPB

Total de Ausentes: .;
MATO GROSSO DO SUL
João Grandão

PT

Nelson Trad

PTB

Pedro Pedrossian

PPB

Total de Ausentes: 3
PARANÁ

José Janene

PSOB
PSOB
PPB

Márcio Malas

PTB

Padre Roque

PT

Basílio Villani
Flávio Arns

Total de Ausentes: :.;

PUPSL
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Partido
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Bloco

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto

PT

Edir Oliveira

PTB

Esther Grossi

PT

Jarbas Lima

PPB

Nelson Marchezan

PSOB

Nelson Proença

PMOB

Osvaldo Biolchi

PMOB

Paulo José Gouvêa

PL

PUPSL

Pompeo de Mattos

POT

PDT/PPS

Total de Ausentes: 9
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O SR. PRESIDENTE ( Walfrido Mares Guia) - Encerro a sessão, convocando outra, extraordinária, para
amanhã quinta feira, dia 20, às 9 horas. Convoco também, sessão ordinária para às 13 horas, ambas com as seguintes.
OP:JF-NS DO DIA
2
ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA
1- Requerimento da Comissão Parlamentar de
Inquérito destiilaC!a a investigar as possfveis
irregularidades
atentatórias
aos
Princípios
$3onstitucionais
da
legalidade,
da Moralida'Je
Adminisllativa e da Economicidade nas otJ.. "l ;n:::;d.cl·~s
e não concluídas l-' os bens imóveis que nã.:J r: ... tão
sendo utilizados, 0:1 utilizados inadequadamente pela
Administração Fed~ral (CPI- OBRAS INACABADAS)
solicitando nos tewlos do art. 35, § 3 2 do Regimento
Interno. prorrogaçã.) do prazo por mais 60 dias.
URG~NCIA

(Art. 151, I. "J" do Regimento Interno)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NIl 314-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORE$ E.
DF: DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n 2 314, de 1999, que aprova o textll do
Acordo Relativo ao Estabelecimento, no Rio de
Janeiro. de um Escritório e de seus Privilégios e
Imunidades no Território Brasileiro, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a União
Latina, em Paris, em 15 de abril de 1999: tendo
pareceres das Comissões: de Finanças e Tributação.
pela compatibilidade e adequação financeim e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação (Relator:
Dep. Ricardo B~rzoini); e de Constituição e Justça e
de Redação pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legIslativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda (Relator: Dep. Antonio Carlos Biscaia).

Discussão
1
PROJETO O~ DECRETO LEGISLATIVO
N" 311·A, DE 1999
(DA COMISSÃO I)E RELAÇÕES EXTERIORES E
DE O EFESA NACIONAL)
Discussão, em 'urno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n Q 311 de 1999, que aprova os textos
emanados do XXI Congresso da UPU, que são os
seguintes: Quinto I 'rotocolo Adicional à Constituição
da União Postal Ur ,versal - UPU; Regulamento Geral
da União; Convenção Postal Universal e seu
Protocclo Final; A•.:ordo Referente às Encomendas
Postais Intemacion;'Jis e seu Protocolo Final; Acordo
Referente aos Vale-s Postais e Acordo Referente aos
Objetos Contra-ReI :mbolso, concluídos em Seul, em
14 de setembro de 1994; tendo pareceres das
Comissões: de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática, pela aprovação (Relator: Dep. Santos
Filho); e de Con::tJtuição e Justiça e de Redação
pela constitucione.lidade. juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Dep. José DirceU).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 679-A, DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERtORE$ E
DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n'2 679, de 2000 que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino da Bélgica sobre
Transpone Aéreo. celebrado em Brasília. em 1B de
novembro de 1999; tendo pareceres das Comissões:
da Viação e Transportes, pela aprovação ( Relator:
Dep. Pedro Chaves); de Finanças e Tributação, pela
não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunCtamento quanto à a<1equa'Yào
financeira e orçamentária e. no mérito, pela
aprovação (Relator: Dep. João Carlos Bacelar); El da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, iurid\cidade e téGnica
legislativa (Relator: Dep. Geraldo Magela).

ORDEM DO DIA
(Às 15 horas)
PRIORIDADE
Continuação da cilscussão
1
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 106-E, DE 1992

(DA MESA)
Continuaç';'o da discussão, em segundo turno, do Projeto de Resolução n'2 106-D. de 199<1 que
institui o Código dI: Ética e Decoro Parlamentar.
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

Setembro de 200 I

N° 3.752-B/97 - (ARNALDO FAWA DE SÁ) - Cria o
Conselho Federal e os Consel'los Regionais dos
Despachantes e dá outras providrmcias.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 25-09-01
PROJETOS DE DECRETO LEGI3LATIVO:

11- RECURSOS
1.CONTRA APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PPAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(ali. 58, §1ºj
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §3º combinado com art.132, §2!!)

N° 648-A/OO - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃC E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Ass.:lciação
Comunitéria Bonjardinense dE Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária. na
localidade de Bom Jardim de iAinas, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO:4~SESSÃO

ÚLliMA SESSÃO: 21-09-01
1.1

COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:
N°
2.208-8/99 (TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO) - Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o
Piam) de Carreiras do Tribunal de Conias da União e
dá outras providências.
DECURSO:1~SESSÃO

ÚLTINIA SESSÃO: 26-09-01
N° 1.989-8/00 (PODER EXECUTIVO) - Altera as
Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
N° 4..495-C/98 - (JAIR MENEGUELU) - Dispõe
sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária
animal quando da realização de rodeios e dá outras
providências.
DECURSO:4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 21-09-01
NO 1.69S-A/99 (PODER EXECUTIVO) - Altera o art.
16 da Lei 8.935. de 18 de novembro de 1994, que
regulamenta o art. 23~ da Constituição Federal.
DECURSO:2~SESSAO

ÚLTIMA SESSÃO: ~5-09-01

N° 1.138-C/95 - (SENAOO FEDERAL) - Altera a Lei
n2 5.009. de 10 de outubro de 1972. que dispõe sobre
a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em
serviço da União e dá outras providências.

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01

N° 963-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a conr:essáo outorgada à
TV São José do Rio Preto LUa., para explorar
serviço de radioditusão Cle sons e imagens. na
cidade de São José do Aio Preb, Estado de São
Paulo.
DECURSO: 4!! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-09-01

N° 302-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Itaouã de Rio Claro ltda., p2ra explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüe1cia modulada. na
cidade de Rio Claro. Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 25-09-01
N° 9J9-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO ;-: INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação e
Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária
FM a executar serviço de radiodi,usão comunitária,
na localidade de Taubatei. Estado tie São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 25-09-01
N° 940-A/01 - (COMISSÃOJE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAI =ORMÁT/CA)
- Aprova o ato que autori:
eiação Rádio
Comunitária Sentinela do Ale
:lcutar serviço
de radiodifusão comunitárl,.
Jcalídade de
Alegrete. Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 25,09-01
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N° 1.012-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Sônia Ivar, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada,
com fins
exclusivamente educativos, na localidade de
Brazlândia, Distrito Federal.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLriMA SESSÃO: 25-09-01
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obrigatoriedade de instalação de sinal de trânsito
duplo: luminoso e sonoro.
DECURSO: 2ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01
N° 3.635/00 (lINCOLN PORTELA) - Regul. os
exercícios das profissões de guardadores e
lavadores de veículos e dá outras providências.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO.
CONTRÁRIO~ (Art. 133)

PROJETOS DE Lf I:

N° 3.674/00 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei nº
8.112. de 11 de dezembro de 1990, para
regulamentar a nomeação de ocupantes de cargn em
comissão.
DECURSO:2~SESSÃO

N° 3.618/00 (L1NCOLN PORTELA) - Dispõe sobre a
garantia de destindção de vagas nas Instituições de
ensino Universitário Federal e de ensino fundamental
e médio, controlados pela Uniâo, aos filhos de
ministros religIosos de qualquer credo.
ÚLTIMA SESSÃO' 20-09-01
N° 1.854/99 (SENADO FEDERAL) - Institui o
Programa de Complementação Alimentar para
Famílias Carentes - Proalimentar.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-09-01
N° 1.955196 (JAiR BOLSONARO) - Estabelece o dia
111 de janeiro come data-base dos servidores públicos
civis e militares. (E seus apensados: PLs nºs
1.959/96, do Dep Paulo Paim e 552199. do Dep.
~gnelo Queiroz2.
ULTIMA SESSAO: 20-09-01
N° 1.116/95 (BONIFÁCIO DE ANDRADA) - Dispõe
sobre a consulta sindical para a criação de sindicato,
de acordo com o artigo 82 , inciso 11, da Constituição
Fedaral.
DECURSO: 2 6 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01
N° 1.863/99 (OR. HÉLIO) - Acrescenta § 1º ao art. 8 11
da Lei nll 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para
dispor sobre custeio das despesas funerárias do
doador em potencial de órgãos para transplante. (E
seus apensados: PLs n9 s: 2.618/00, do Dep. Enio
Bacc;; e 3.922100. do Oep. Roberto Argenta).
OECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01
N° 3.623/00 (JOSÉ CARLOS MARTINEZ) - Modifica
o Código Nacioilal de Trânsito e estabelece a

ÚLT1MA SESSÃO: 25-09-01
N° 3.696/00 (MARCOS CINTRA) - Institui a
aprovação em exame obrigatório. como condição
para o exercício da profissão de cirurgião-dentista.
DECURSO:2ê SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01
N° 3.810/00 (MAX ROSENMANN) - Cria os
Conselhos Federal e Regionais de Zootecnia e dá
outras providências.
DECURSO: 2ü SESSÃO
ÚLT1MA SESSÃO: 25-09-01
N° 3.816/00 (GERALDO MAGELA) - Dispôe sabre o
exercício da profissão de operador de piscina e dá
outras providências.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚL TlMA SESSÃO: 25·09-01
N° 3.932/00 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre o limite máximo do valor das taxas de inscrição
em concursos públicos.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01
N° 4.309/01 (XICO GRAZIANO E OUTROS) Denomina "Governador Mário Covas" o Rodoanel da
Cidade de Sâo Paulo.
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01
N° 252/95 (RICARDO IZAR) - Altera dispositivo da
Lei nl! 7.377, de 30 de setembro de 1985, que "dispõe
sobre o exercício da profissão de Secretário e dá
outras providências".
DECURSO: lê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
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N° 4.058/98 (CELSO RUSSOMAI\!NO) - Dispõe
sobre a criação do Conselho Federal e dos
Cor selhos Regionais de Jornalismo E determIna
outras providências.
OECURSO:1~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
N° 891199 (OR. HÉLIO) - Regulamenta a categoria
protissional do Frentista e dá outras providências.
DEcURSO:1~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
N° 1.470/99 (MARCELO OÉDA) - Dispõe sobre o
da
especialização
de
exercfcio
profissional
Engenheiro de Petróleo.
DECURSO:1!SESSÃO
ULTIMA SESSÃO: 26-09-01
N° 1.840/99 (NAIR XAVIER LOBO E OUTROS) Autoriza a criação dos Conselhos Federal e
Regionais de Guias de Turismo e da outras
providências. (E seus aoensados: PL.s n~s 1.991/99
do Dep. Ronaldo Vasconcellos e 2.034/99 da Dep.
Maria de Lourdes Abadia).
DECURSO:1 a SESSÃO
ULliMA SESSÃO: 26-09-01
N° ...970/99 (JOSÉ MACHADO} - Dispõe sobre a
cond3ssão de financiamentos do Bane\) Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES a
empresas estrangeiras. (E seu apensado: PL.
2.22.3/99 do Dep. Ricardo Ferraço).
DECURSO:1~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
N° 2.014/99 (FERNANDO GONÇAL.VES) - Dispõe
sobre a regulamentação da profissão de Estetlclsta e
autoriza a criação dos Conselh:l5 Fede,al e
Regionais dos profissionais de Esrética. iE seus
apensados: PLs nºs 2.850/00 do Dep. José Carlos e
3.247/00 do Dep. Evilásio Farias).
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
N°2.0 65(99 (SllAS BRASILEIRO) - Altera a Lei nº
8.723, de 28 de outubro de 1993, no que SE reíere ao
controle da poluição emitida por veículos a dieseL
OECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
N° 3.253/00 (ANTONIO CAMBRAIA) - 15ema os
doadares de sangue, do pagamento da Taxa de

Inscrição
para
o
ConcurseI
UniversIdades Públicas Federais.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 26-09-01

Setembro de 2001

Vestibular

das

N° 2.335100 (FREIRE JÚNIOR) - Altera os artE.. 149,
150 e 194 da Lei nl! 8.069. de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
DECURSO:lªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 26-09-01
NO 3.789/00 (EDUARDO PAES) - Cria o Conselho
Federal e os conselhos regionúls de TécniCOS em
Prótese Dentária, disciplinando [. funcionamento de
seus órgãos de fiscalização € determina outras
providências.
DECURSO:1 D SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
N° 3.848/00 (WILSON SANTOS) - Extingue as listas
tríplices do processo de escolha d:Js dirigentes das
escolas técnicas federais, cen;ros de educação
tecnológica e escolas agrotécnica: f~derals.
DECURSO:lªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
N° 3.882/00 (SALATIEL CARV!\LHOI - Estipula
valor correspondente a 30% do Salário Mfnimo para
inscrições a vestibulares de Instituições de Educação
Superior. (E seus apensados: Pl s nQs 4.439/01 do
Dep. Carlos Santana: 4.517/01 da Dep. Emerson
Kapaz e 4.606/01 do Dep. José CGJlos Coutinho).
DECURSO:1 â SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-0T
N° 4.059/01 (RONALDO VASCON;;ELLOS) - Institui
o Día Nacional dos SupermercaCi JS, nas condições
que especifica.

OECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01
N° 4.339/01 (NELSON MARQUE :ElLl) - Altera a
de
denominação
do
Áeroporto
Internacional
Guarulhos para Aeroporto InternaCi:>nal de GuaruJhos
Governador Mário Covas JÚnlo·, lia cidade de
Guarulhos, Estado de São Paulo.
DECURSO:1~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-01

2. CONTRA PARECERTERMINAflVO DE
COMISSÃO (Art. 54)

Setembro de 200 I

SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA l\PRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1º)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3º ccmbinado com art.132, § 2 11 )
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ORÇAMENTÁRIA

Quinta-feira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

FINANCEIRA
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da Paraíba. (E seu apensado: PL n9 1.672/99, do
Poder Executivo).
DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01

N° 2.541/00 (RICARDO BERZOINI) - Altllra a
legislação tributária federal sobre o ImooslO de
Renda das Pessoas Físicas.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-09-01

PROJETOS DE L"=I:
N° 4.146/98 (FEU ROSA) - Acrescenta pará~·p:o ao
art. 35 da Lei n 9 l-} .oao, de 19 de setembro cil:l i 990,
Que udispõe sobr'l as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
luncionamemo OI'S serviços correspondontes e já
outras providências.
DECURSO:2u SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃC: 25-09-01
N° 4.137/01 (f.ONALDO VASCONCELLOS) Concede isençã'J do Imposto sobre Produtos
Industrializados (I~I) e o Imposto de Importação (I. 1.)
para equipam entes e máquinas. quando destinados a
indústrias de recic:agem de materiais.
DECURSO:2~SfSSAo

ÚLTIMA SESSÃ(:: 25-09-01

N° SO-C/95 (DEP. RITA CAMATA) - Altera a Lei nll
7.102, de 20 de junho de 1983. que "dispõe sobre a
segurança
para
estabelecimentos
financeiros,
estabelece
normas
para
constituição
e
funcionamento das empresas particulares que
exploram serviços de vigilância e de transporte de
valores e dá cuiras providências" .
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA SES!)ÃO: 25-09-01
PROPOSTA üE EMENDA À CONSTITUIÇAo:
N° 11/99 (UNO ROSSI E OUTROS) - Dá nova
redação aos artigos 111, 113, 115, 1'6 e suprime o
artigo 117 da Constituição Federal.
DECURSO:2~SESSÃO
ÚLTIMA SESSi\o: 25-09-01

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR (137.§ 1°)
N° 645/00 (JOSÉ DIRCEU E OUTROS) - Determina
a realização de referendo para que a população
decida sobre a jlvida externa e manutenção dos
Acordos Internacionais entre o Governo Brasileiro e o
Fundo Monetário \nternacional - FMI.
DECURSO:2ªSlSSÃO
ÚLTIMA SESSÃü: 25-09·01

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALDADE (Art. 164, § 1°)
SUJEITOS A [.ELlBERAÇÃO DO PLENÁRIO
(art. 164, § 211 ~ § 3 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 29 )
PROJETOS DE I.EI:
N° 1.536/99 (DOMICIANO CABRAL) - Denomina
"Rodovia Humbe!to Lucena" o trecho da Rodovia BR230 antre João ,.lessoa e Campina Grande, Estado

PRAZO P:\RA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(137, § 2º)
PROJETO DE LEI:

N° 4.954/01 (GASTA0 VIEIRA) - Cria o Conselho de
Política Educacional e altera as Leis N9 9.131, de 24
de Novem~ro de 1995 e Nll 9.394, de 20 de
Dezembro de 1996.
ÚLTIMA SESSÃO: 20-09-01
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
N° 218/01 (LUIZ ALBERTO e OUTROS) - Cria o
Conselho Nacional de Promoções da Igualdade de
Oportunidades (CNPIO).
ÚLTIMA SESSÃO: 20-09-01

MESA
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RELAIÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE ~ SETEMBRO/1001

21 68 ·feira 10:00
10:25
10:50
11: 15
11 :40
12:05
12:30
12:55
13:20
24 2a-feira 14:00
14:25
14:50
15:15
15:40

Feu Rosa (PSOB • ES)
Arolde de Oliveira (Bloco PFL - RJ)
Talma de Souza (PT - SP
Amon Bezerra (PSOB - CE)
Marcelo Barbieri (PMDB - SP)
Pedro Fernandes (Bloco PFL - MA)
Paulo Rocha (PT - PA)
Wilson Santos (PMOB - Mr)
Padre Roque (PT • PR)
Francisco Rodrigues (Bloco FFl- AR)
Luiz Antonio Fleury (PTB SP)
Sérgio Novais (Bloco PSB - CE)
Alberto Goldman (PSDB -SP)
Eliseu Resende (Bloco PFL - MG)

Setembro de 200 I

16:05 Armando Abilio (PSOB - PB)
16:30 Pedro Canedo (PS08 - GO)
16:55 Eni Voltolini (PPB - SC)
17:20 Paulo Mourão (PSDB - TO)
25 3 i1 -feira 14:00 Jair Bolsonaro (PPB - RJ)
14:25 Nice Lobão (Bloco PFL - MA)
26 48 -fefra 14:00 Félix Mendonça (PTB - BA)
14:25 José Janene (PPS· PR)
28 6"·(eira 10:00 Nelson Trad (PTB • MS)
10:25 Antonio Carlcs Pannunzio IPSDB • SP)
10:50 Inácio Arruda (Bloco pedaS - CE)
11 :15 Pedro Eugênic (Bloco PPS - PE)
11 :40 Jurandil Juare. (PMOB - AP)
12:05 Lúcia Vânia (P3DB - GO)
12:30 José Pimentel:PT - CE)
'2:55 Ecluardo Campt IS (Bloco PSB - PE)
13:20 Edir Oliveira (FTB • RS)
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I - COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1 a sessão
Última sessão: 26/09/01
A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)
PROJETO DE LEI N° 4.495/01 - do Sr. Antônio Cambraia - que "que concede isenção do IPI a máquinas e
equipamentos agrfcolas·.
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
AVISOS
PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEXTA-FEIRA
(DIA 21/09/01)
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI N° 2.133-N99 - do Sra. Alcyone Athaíde· que "torna obrigatória a vacinação da rubéola de
mulheres em idé'lde fértil".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PROJETO DE LEI N° 1.328/99 - do Sr. Vicente Caropreso - que "obriga a entrega de resumo do histórico de
atendimento aos pacientes submetidos à internação eletiva ou de emergência".
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 Sessão
Última Sessão: 25/09/01
Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
Projeto de lei na 3250-A/00 - do Sr. Adolfo Marinho· que "Dispõe sobre a jornada do Odont61ogo (Cirurgião
Dentista) da Admin,straçào Pública Federal Direta. das Autarquias e das Fundações Públicas Federais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO.

Substitutivos (art. 119. 11 e § 1°)
AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
Projeto de lei na 3Jl92/00 - da Sra. Luíza Erundina - que "acrescenta parágrafo ao artigo 4° da Lei nO 9807, de 13
de julho de 1999".
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
Projeto de lei nO 4.:-,04/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dá nova redação ao art. 20 da Lei 8.009, de 29 de março
de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família".

Decurso: 58 Sessão
Última Sessão: 20/09/01
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI N° 2.970/00 - do Sr. Simão Sessim - que "altera a denominação do porto de sepetiba, no estado
do rio de janeiro, para porto de itaguaí."
RELATOR: DeputadoALDIR CABRAL.
PROJETO DE LEI N° 1.670C/99 - do Sr. Carlito Merss - que "proíbe a utilização do jateamento de areia a seco,
determina prazo paa mudança tecnológica nas empresas que utilizam este procedimento e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

Substitutivos (art. 119, 1/ e § 1°)
AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI N° 4.094/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "altera o Decreto-Lei nO 911, de 10 de outubro de 1969,
que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI N° 3.0a8-AlDO - do Sr. Ricardo Ferraço - que "instituí o dia 25 de outubro como "Dia Nacional da
Saúde Bucal" e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS
REUNIÃO ORDINÁRIA
Horário: 9:30h
Local: Plenário nO 04, Anexo 11

AUDI~NCIA PÚBLICA
TEMA:
"DISCUSSÃO l APURAÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS AO
SANTO ANTONIO DA POSSE-SP·

ATERRO MANTOVANI NO MUNIClplO DE

EXPOSITORES
-VALDEMAR MANTOVANI, Proprietário do Aterr:; :ildustrial Mantovani
-MARIA SUELY ROCHA lONGHI, Secretária Municipal de Saúde de Santo Antônio de Posse-SP
-JOSÉ CARLOS MELONI SICOLl o Promotor de Justiça - Coordenador do Centro da Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente
-ARMANDO BRANDINI, Diretor da Gerênci':l '~~egi0nal de Campinas, representando o Diretor-Presidente da
CETESB, Dráusio Barreto
-FLORES W. J. WELLE o Coordenador da Or!;:>nlz'l.,:ão Não Governamental Suprema
-ROMEU MAnos, Presidente da Associação Amigos do Rio Camanducaia

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBiM[~TO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 Sessão
Última Sessão: 20/09/01
Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO. .
PROJETO DE LEI N° 477-N99 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de
árvores nativas de cada região. em especial aquelas ameaçadas de extinção, na forma que especifica e dá outras
providências·,
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Local: Auditório Nereu Ramos
Horário: 9h

SEMINÁRIO
JUSTiÇA INTERNACIONAL
Repressão penal dos crimes contra a humanidade e de guerra
Tribunal Penal Internacional
Reparação às Vítimas
Jurisdição Universal
Reforma da Legislação Brasileira
Promoção: CO!llissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados
Centro de Proteção Internacional de Direitos Humanos
Apoio: Coalisão

crcc o Comitê Brasileiro da Cruz Vermelha e Embaixada do Canadá.
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PROGRAMAÇÃO

9h às 9h 45 min- A experiência do Canadá na adaptação da legislação interna à luz do direito internacional
• Valérie Oosterveld - Representante do Ministério das Relações Exteriores e do Comércio Internacional do Canadá
1011 às 11/1 - "Repr"~5sao Internacional penal e a revlsao dos códigos penais processuais brasileiros (comum e
militar) para o comt,ate à impunidade, crimes contra a humanidade e de guerra"
• Ora. Sylvia Steiner (TRF-SP)
• Dr. Carlos Eduardo Vasconcelos (PRR)

11 h 12h - Debates
Tarde
14h30min - Conferencia de Encerramento "Mecanismos de reparação de vitimas de crimes contra a humanidade e
de guerra"

• Prof. Antônio Augusto Cançado Trindade (Presidente da Corte hill,ramericana de Direitos Humanos)

16h - Encerramento a encaminhamentos finais

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 2, }l,nexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO/CO, FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE/CO,
ASSUNTOS ECONÔMICOS/SF, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE/SF E MISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCAlIZAÇÃO/CN
TEMA
PODER EXECUT:VO: PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER LEGISLATIVO EM OBEDI~NCIA
RESPONSABILIDADE FISCAL

A

LEI DE

CONVIDADO:
ARMINIO FRAGA·- Presidente do Banco Central do Brasil.

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 sessão
Última sessão: 25/09/01
Projetos de Lei (art. 119, I e §1°)
PROJETO DE LEI N° 4.981/01 - do Sr. Inocêncio Oliveira· Que "acrescenta dispositivo à Lei n° 9.069. de 29 de
junho de 1995, Que 'dispõe sobre o Plano Real. o sislema Monetário Nacional, estabelece regras e condições de
emissão do Real e os critérios para conversão das obrigações para o Real, e dá outras providências.'''
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS
PROJETO DE LEI N° 4.011/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "regula o tombamento dos bens culturais das
empresas inclui das no Programa Nacional de Desestatização."
RELATOR: Deputado ANTÓNIO DO VALLE
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Decurso: 3 sessão
Última sessão: 24/09/01
Substitutivo (art. 119, "e §1°)
AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE LEI N° 753-A/99 do Sr. Miro Teixeira - que "altera a Lei nO 9.478, de 06 de agosto de 1997, dispondo
sobre a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo. (Apensado o PL 1.007/99)
RELATOR: Deputado ENIO BACCI

Decurso: 4 8 sessão
Última sessão: 21/09/01
Projetos de lei (art. 119, I e §1°)
PROJETO DE lEI N° 5.120/01 - do Sr. AJex Canziani - que "Dispõe sobre as atividades das Agências de Viagens e
Turismo."
RE LATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PROJETO DE LEI N° 5.155101 - do Sr. Jorge Alberto - que "Dispõe sobre a equalização de juros pelo Tesouro
Nacional nos empréstimos feitos a microempresas e empresas de pequeno porte com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador· FAT."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

Substitutivo (art. 119, 11 e §1°)
AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE tEI W 1.710-A/99 - do Sr. José Thomaz Nonõ - que "dispõe sobre auditoria contábil nas atividades
de incorporação e construção de imóveis regidas pela Lei nO 4.591, de 16 de dezembro de 1964."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PROJETO DE LEI N° 2.025/99 - do Sr. Pedro Celso - que "destina cinco por cento do lucro operacional das
empresas que especifica para o financiamento de obra cinematográfica brasileira de produção independente e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SEMINÁRIO
Local: Plenário 10, Anexo II
Horário: das 1Cih às 17h
"Discussão do art. 19 da Lei nO 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao
estudante de Ensino Superior e dá outras providências."
CONVIDADOS:
Manhã: das 10/1 às 13h
-Sr. PEDRO SAMPAIO MALAN· Ministro de Estado da Fazenda;
-Sr. MARTUS TAVARES· Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
-Sr. ROBERTO LÚCIO ROCHA BRANT - Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social;
-Sr. PAULO RENATO SOUZA - Ministro de Estado da Educação;
-Sr. FELIPE MAIA - Presidente da União Nacional dos Estudantes - UNE e,
-Sr. JOSÉ CARLOS ALMEIDA DA SILVA - Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras CRUB;
Tarde: das 14h às 17h
-Sr. ANTONIO CARLOS CARUSO RONCA - Presidente da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias;
-Sr. HEITOR PINTO FILHO - Presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares;
-Sr. MAGNO AGUIAR MARANHÃO - Presidente da Associação Nacional dos Centros Universitários;
- Sra. CARLA TAIS SANTOS - Presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas - USES;
-Sr. WILMAR GOVINATZKI- Presidente do Movimento de Entidades Sociais do Rio Grande do Sul e,
-Sr. ILMO SANTOS· Reitor da Universidade de Passo Fundo;
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AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS ( 5 SESSÕES)

Decurso: 4 3 Sessão
Última Sessão: 21/09/01
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° )
PROJETO DE LEI N° 3.142/00 - da Sra. Marinha Raupp - que "dispõe sobre o percentual mínimo de recursos
destinados para a Elducação indígena".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PROJETO DE LEI N° 3.847/00 - do Sr. Wilson Santos - que "altera o § 2° do art. 1° da Lei nO 8685, de 20 de julho
de 1993".
RELATOR: Deputado WOlNEY QUEIROZ
PROJETO DE LEI N° 4.786/01 - da Sra. Ana Corso - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de creche
em escola pública".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLANDA
PROJETO DE LEI N° 4.795/01 - do Senado Federal (PLS 05/01) - que "altera o art. 3° da Lei nO 4.069-A, de 12 de
junho de 1962, dando nova denominação à Universidade do Amazonas".
RELATOR: Deputado ATlLA LIRA
PROJETO DE LEI N° 4.948/01 - do Sr. Dr. Hélio - que "dispõe sobre a movimentação da conta vinculada do
trabalhador no F(3TS nos casos de doença grave, pagamento de mensalidade escolar e amortização de
financiamento ou crédito estudantil público".
RELATOR: Depullido WOLNEY QUEIROZ
PROJETO DE LEI N° 4.855/01 - do Sr. Gilmar Machado - que "dá nova redação e acrescenta dispositivos à Lei nO

9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLANDA
PROJETO DE LEI N° 4.927/01 • do Sr. Ivan Valente - que "dá nova redação ao inciso li, do art. 7°, da Lei nO 9.394,
de 20 de dezembrü de 1996".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PROJETO DE LEI N° 4.952/01 - do Sr. Alceu Callares - que "altera a Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, que
.
estabelece as diretrizes e bases da educação".
RELATORA: Depul.ada ESTHER GROSSI
PROJETO DE LEI N° 4.962/01 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a proibição de venda de refrigerantes
em escolas de ensino fundamental".
RELATORA: Deputada MIR1AM REID

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 2, I\nexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBL.ICA CONJUNTA COM AS COMISSÕES DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS; DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, E DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DO SENADO FEDERAL; E DA
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
TEMA:
atendimento ao art. 9°. § 5°, da Lei de Responsabilidade Fiscal
CONVIDADO:
SR ARMINIO FRA.GA, Presidente do Banco Central do Brasil
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3 8 sessão
Última Sessão: 24/09/01
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI N° 3.817-A/00 - do Sr. Geraldo Magela - que 'altera o parágrafo 3° do art. 18 da Lei n° 8.313, de
23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nO 9.874, de 23 de novembro de 1999, que "restabelece princípios da Lei
nO 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
providências", concedendo incentivo a projetos culturais relacionados à produção de curtas, médias e documentários
e ás obras de p,eservação da memória audiovisual nacional'. (Apensados: Pl nO 3.920/00)
RELATOR: Deputado JOSt:: MllITÃO

B· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI N° 2.159-A/99· do Sr. Bispc <::.v<1rigues - Que "acrescenta dispositivo ao art. 2° da Lei nO 6.321,
de 14 de abril de 1976, para Que as empresas b.",tlticiárias do PAT mantenham nutricionistas nos seus quadros ou
exijam a presença desses profissionais nos quadros de suas conveniadas"
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
PROJETO DE LEI N° 3.661-A/00 - do S,. !\dãc fJrelto - Que "dispõe sobre a tarifaçáo compensatória sobre a
importação de produtos agrícolas com subd(:os '1<' origem"
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PROJETO DE LEI N° 4.809/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI· na aquisição de tratores e máquinas agrlcolas por pequenos produtores rurais"
RELATOR: Deputado JOSt:: PIMENTEL
PROJETO DE LEI N° 4.959/01 - da Sra. Rita CãIP-.a - que "altera a redação do art. 2° da Lei nO 9.289, de 4 de julho
de 1996 e do art. 10 da Lei nO 9.703, de 17 de ovllembro de 1998"
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PROJETO DE LEI N° 4.963/01 - do Sr. Zezé Perrella - que "possibilita aos Municípios aderirem ao Programa de
Recuperação Fiscal- REFIS, e ao parcelamento a ele alternativo, nos termos do disposto pelas Leis nO 9.964, da 10
de abril de 2000. e nO 10. 189, de 14 de fevereiro de 2001 ."
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES
PROJETO DE LEI N° 4.964/01 - do Sr. Germano Rigotlo - que "altera a Lei nO 9.311, de 24 de outubro de 1996, que
institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
natureza Financeira -CPMF, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS FONSECA JR.
PROJETO DE LEI N° 4.968/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "concede ao Poder Executivo o refinanciamento
das dividas nos termos em que institui e dá outras providências"
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PROJETO DE LEI N° 4.996/01 - do Sr. Airton Dipp - que "dispõe sobre a isenção de multa aplicável às pessoas
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos (organizaÇÕes não governamentais) que deixaram de apresentar a
declaração de rendimentos ou a apresentaram fora do prazo, na forma Que estabelece. "
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Decurso: 4 a sessão
Última Sessão: 21/09/01
Substitutivo (art. 119,11 e § 1°)
A PROPPS/ÇÃO ABA/XO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSA O

A· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
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PROJETO DE LEI'~o 2.436-B/96 - do Sr. Cunha Bueno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas dll
seguros, de capitalização e entidades de previdência privada publicarem u relação dos bens garantidores dali
provisões técnicas"
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

Decurso: 5a .~essão
Última Sess?o: 20/09101
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI.,jo 2.238-B/99 - do Sr. Waldir Pires - que "institui o Programa Permanente de Combate à Seca PROSECA",
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

COMI:=::SÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 2,
Horário: 10h

A~exo

11

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ECONOMIA,
INDÚSTRI .. E COMÉRCIO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO DA CÂMARA
DOS DEFUTADOS; MISTA DE PLANOS. ORÇA.ltlENTOS PÚBLICOS E
FISCALlZAÇÃO; DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; E DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS DO SENADO FEDERAL
TEMA:
"Poder Executivo: prestação de contas ao Poder Legislativo em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal".
CONVIDADO:
-Sr. ARMINIO FRAGA, Presidente do Banco Central do Brasil.

COMISSÃO DE MINAS E ENt:RGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕE~~SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Projeto de lei (art. 119, I e §1°)

Decurso: 5 a Sessão

Última Sessjo: 20/09/01
PROJETO DE LE N° 4.946101 - Do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "Dispõe sobre a concessão de condições
especiais de créditü para empresas .que investirem na recuperação de águas usadas em seu processo de produçã(l"
RELATOR: DeputH:',o PAULO FEIJO
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COMISS.\O DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAlREUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário: , Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Tema:
Esclareciment, IS a respeito da crise vivida na região do Oriente Médio entre judeus
real situação oas conversações em busca da paz.
Convidado:
Ministro Pedro Motta Pinto Coelho - Chefe do Departamento da África
das Relações ~xteriores.

e

e palestinos, e

a

Oriente Próximo do Ministério

AVISOS
PROPOSIÇÜES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: ,~a Sessão
Última se~são: 2119/01
Projetos de Lei (art. 119, I e § 10 )
PROJETO DE I EI N° 2.750-NOO - ao Sr. Alberto Fraga - que "unifica os códigos telefônicos de acesso aos ser\liços
de emergência, e dá outras providências.
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PROJETO DE i_EI N° 3.732/00 - do Sr. José Carlos Coutinllo - que "institui o sistema de bolsa de estudo lJara
integrantes das carreiras policiais federais, policiais civis, policiais militares. dos corpos de bombeiros militares e das
Forças Armada3.
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PROJETO DE :_EI N° 4.323/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "institui o Sistema Nacional de Informações sobre
Pe~50as ProCUI adas pela Justiça e dá outras providências".
RELATOR: Derutado JOÃO HERRMANN NETO
PROJETO DE '.EI N° 4.361/01 - do Sr. Feu Rosa - que "estabelece o cumprimento de, no minimo, 90% da carga
horária total prevista como condição para que se autorize o emprego de alunos dos cursos de formação de policiais
civis e militares em atividades de policiamento real".
RELATOR. Deputado RUBENS FURLAN
PROJETO DE LEI N° 4.498/01 - do SI'. Padre Roque - que "dispõe sobre o registo das ações dos órgãos policiais no
controle de manifestações coletivas".
RELArOR: DE':'! Itado ALOrZIO MERCADANTE
PROJETO DE :..EI N° 4.527/01 - do Sr. Paulo Marinho - que "altera dispositivos da Lei na 8.059, de 4 de julro de
1990. consider'JrIdo as filhas solteiras dos ex-combatentes como depenaentes , para fins de percepção de cotaparte de pensão especial".
RELATOR: Deputado JOS~ THOMAz NONÓ
PROJETO DE.EI NO 4.581/01 - do Sr. Alofzio Mercadante - que "torna obrigatória a identificação dos servidores dos
órgãos de segurança pública do Estado quando participem em operações de controle e manutenção da ordem
pública e dá ou'ras
providências."
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO
PROJETO DE LEI N° 4.646/01 - do SI'. Wellington Dias - que "dispôe sobre o controle de formulários de registlo de
ocorrências policiais, no âmbito da Policia Mililar."
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO
PROJETO DE '.EI N° 4.647rD1 - do Sr. Wellington Dias - que "dispôe sobre a obrigatoriedade de uso, pelos polt:iais
militares, de c;Jdarço de identificação nos uniformes operacionais e nos blusões de frio e da impressao da
identificação individuai do policial nas capas de chuva.
RELATOR: De,')utado JOSÊ LOURENÇO
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PROJETO DE LEI Iv" 4.676/01 - da Sr'. Miriam Reid - que "altera o Decreto-Lei nO 667, de 2 de julho de 1969. que
'reorganiza as policas militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito
Federal, e dá outras providências', acrescentando um parágrafo únicc ao art. 12, disciplinando o acesso dos
integrantes do Qu;.dro de Oficiais de Administração e do Quadro de Oficiais Especialistas ao Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais."
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PROJETO DE LEI f\!°4.695/01 . do Sr. Nelson Proença. que "dispõe sobre a legislação de preços de transferência
aplicável às transaç0es entre pessoas vinculadas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER
PROJETO DE LEI N° 4.744/01 • do Sr. Jorge Pinheiro - que "altera a Lei n° 4.375, de 17 de agosto de 1964 ( Lei do
Serviço Militar), dando prioridade à prestação do serviço militar por menores infratores.
RELATORA: Depuléda MARIA LÚCIA.

C.JMISSÃO DE SEGURIDADE SOCli\L E FAMiLIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 9. Arexo 11
Horário: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:
"Esclarecimentos sllbre a Parceria entre o Ministério da Saúde e o Banco do Brasil para a Análise e Execução da
Emenda nO 29 (PEC da Saúde) ".
CONVIDADOS;
- MARCELLO LOPE-S CORR~, Analista Sênior da Diretoria de Governo do Banco do Brasil
- MARIA DE l OURL 'ES BAlDEZ AMÉRICa. Analista Sênior da Diretoria de Governo do Banco do Brasil
- FERNANDO CONi JE MEDEIROS, Gerente de Divisão do Banco do Brasil

AVISOS
PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÓES)

Decurso: ,20 ~1essão
Último Sessbo: 25/09/01
A PROPOSIÇA,O ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.
Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)
PROJETO DE LEI !~O 2.291/00 - do Senado Federal que" Altera o dispositivo da Lei n08.213. de 24 de julho de
1991. que trata da concessao de salário-maternidade e dá outras providências."
RELATORA: Depu,ada TETE BEZERRA

Decurso: 4° ~}essão
Último SessF.o: 21/09/01
Projetos de leI (Art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE LEI N° 2.969-A/OO do Sr. Milton Temer - que "Acrescen1a parágrafo único ao art. 40 d!
Consolidação das L3is do Trabalho".
RELATOR: DeputaLlo DARClslO PERONDI
PROJETO DE LEI N" 3. 183-A/OO - do Sr. Alberto Fraga - Que "Altera os arts. 154 e 158 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997. do Código de Transito Brasileiro."
RELATOR: Deputc'C:o EDUARDO BARBOSA
PROJETO DE LEI N° 3.91S-NOO do Sr. João Coser
Traoalhadores da Construção Civil".
RELATOR: Dp.putado ARMANDO ABluO

- que "Institui Programa de Alimentação para os
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PROJETO DE LEI N° 4.S06-A101 - do Sr. Enio Bacci - que" Determina que as indústrias de bebidas alcoólil:as
custearão as despesas de recuperação dos dependentes de alcool".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PROJETO DE LEI N° 4.738/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que" Altera a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1Q97.
que dispõe sobrA a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, e
dá outras providt~llcias".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PROJETO DE Ll:1 N° 4.797/01 - do Senado Federal- que· Dispõe sobre a instalação de telefones públicos para
pessoas portadcras de deficiência auditiva e da fala e usuários de cadeiras de rodas".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

Decurso: 5° Sessão
Última Sessão: 20109/01
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119. 11 e § 1°)
PROJETO DE LEI N° 3.923/00 - do Sr. Odllio Balbinotti - que" Determina á autoridade policial e aos órgãos de
segurança pública a busca imediata de pessoa desaparecida menor de 16 anos (dezesseis) anos ou pessoa de
qualquer idade rortadora de deficiência fisica, mental e ou sensorial ".
RELATORA: Deputada VICENTE CAROPRESO

Decurso:5°Sessão
Último Sessão: 20/09/01
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RE SEBE fiA
COMISSÃO.

EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

Substitutivo (Art. 119. 11 e § 1°)
PROJETO DE LEI N° 4.261/01-do Sr. Medeiros 'lue" Regulamenta, para efeitos previdenciários. o § 3° do art. 100
da Constituição Federal , definindo como obrigação de requeno aquele cujo valor de execução. por autor. seja
inferior a R$ 6.000 (seis mil reais).
IVAN PAIXÃO
RELATOR: De~utado

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO
AVISOS
PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE SEXTA-FEIRA
(DIA 21/09/0-i)
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE LEI N° 3.811-NOO - do Poder Executivo - que "altera a Lei nO 5.889, de 8 de junho de 1973, que
"Estatui normas reguladoras do trabalho rural e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROPOSIÇÔES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a sessão
Último dia: 21/09/01
Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)
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AS PROPOSIÇÓE8 ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE LEI ,.JO 1.880/99 - do Sr. Edmar Moreira ~ue "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Instrumentador Cirúgico e autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Instrumentadores
Cirúrgicos"
RELATOR: Deputa.;o PEDRO CORR~A

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso; 4 a sessão
Último dia: 2'iI09/01
Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE LEI ;\)0 3.439/97 - do Sr. Nelson Marchezan - que "dispõe sobre a jornada e as condições de
lrabalho dos N~lriGit'njslas".

RELATOR: Deputaoo JOVAIR ARANTES
PROJETO DE LEI N° 3.592/97 - do Sr. E)everino Cavalcanli - Que 'disIJõe sobre a jornada de trabalho dos
plantonistas da área de saúde".
RELATOR: Deputar:o JAIR MENEGUELLI
PROJETO DE LEI .'~o 3.851197 - do Sr. Marcos Vinicius de Campos - que "dispõe sobre medidas de apoio aos
pais ou responsáveis por pessoas portadoras de deficiências físicas. sensoriais ou mentais". (Apensados: PL's n05
1.415/99 e 4.398/01l
RELATORA: Depul;lda NAIR XAVIER LOBO
PROJETO DE LEI ,~o 3. 555·NOO - do Sr. Celso Giglio - que "altera as Leis nOs 6.932, de 7 de julho de 1981 a
8.138. de 28 de dezembro de 1990. que dispõem sobre a residência médica".
RELATORA: Depul; :da VANESSA GRAZZIOTIN
PROJETO DE LEI j~O 3.982100 - do Senado Federal- ( PLS nO 600/99) - Que "acrescenta parágrafo único ao artl
393 da Consolidaç~i(J das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943. para
assegurar o pagan'snto dos salários à empregada gestante, demitida sem justa causa, até cinco meses após o
parto, e dá outr3s pi ovidências·. (Apensado: PL n° 3.314/00)
RELATOR: Deputa, lo JAIR MENEGUELLI
PROJETO DE LEI N° 4.238/01 - do Sr. Alceu Collares - que "dispõe sobre o pagamento. sob a forma de ações dF.l
empresas com part,eipação acionária da União, da correção do saldo das comas vinculadas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serv,ço - FGTS, existentes em janeiro de 1989 e abril de 1990". (Apensados: PL's nOs 4.411/01.
4.351/01.4.362/01.4.487/01 e 4,623/01)
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA
PROJETO DE LEI N° 4.259/01 - do Sr. De Velasco - que "dispõe sobre a proibição da exposição de símbolos,
Icones. imagens, in.::lusive crucifixos em órgãos e entidades da administração pública direla e indireta".
RELA TOR: DeputadO HERCULANO ANGHINEITI
PROJETO DE LEI i~O 4.262/01 - do Sr. Luiz Bitlencourt - que 'dispõe sobre o atendimento ao público pelos órgãos
da .3dministração pllblica federal".
RELATOR: DeputaJo WILSON BRAGA
PROJETO DE LEI ,__lO 4.344/01 - do Sr. Aldo Arantes - Que "modifica o ano 6° e § único da Lei nO 10.101, de 20 de
dezembro de 2000 que autoriza o trabalho aos domingos no comércio varejista em geral".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PROJETO DE LEI i~O 4.591/01 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de!
"assédio morar pOI parte de servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais a seus
subordinados, alteundo a Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990".
RELATORA: Depurada NAIR XAVIER LOBO
PROJETO DE LEI 1\10 4.688/01 - do Sr. Lui~ Bittencaurt - que "proibe a comercialização de produtos ou serviços
morluarios em hospitais públicos ou privados".
RELATORA: DepuL3da FÁTIMA PELAES
PROJETO DE LEI N° 4.764/01 - do Sr. Pedro Celso - Que "estabelece normas para a implementação das ações
de qualificação e wqualificação profissional executadas com recursos do Funào de Amparo do Trabalhador - FAt,
no âmbito do Plane Nacional de Qualificação do Trabalhador - PLANFOR".
RELATOR: Depuwdo LAIRE ROSADO
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PROJETO DE I. EI N° 4.859/01 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dispõe sobre a fiscalização do cálculo da
destinação e da aplicação dos recursos provenientes das compensações financeiras de que tratam as Leis nOs
7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de março de 1990".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DO DIA 21.09.01
Substitutivo (art. 119, 11, do RICO)
AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE li::1 N° 3.742/00 - do Sr. Professor Luizinho - que "dá nova redação ao art. 320 da Lei n° 9.503, de
23 de setembroje 1997, que institui o novo Código Brasileiro de Trânsito" (apensado o PLn o 4.629/01).
RELATOR: Dep'Jiado WANDERLEY MARTINS

PROPOSIÇ,ã.O EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 sessão
Última sessão: 20.09.01
Substitutivo (art. 119,11, do RICO)
A PROPPSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSA O

PROJETO DE LEI W 4.562/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "define critérios para inslalação de barreiras
eletrônicas e equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL
PEC 20-A/95
PARLAMENTARISMO
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário
Horário: 1Dh

~;,

Anexo II

Discussão do parecer do relator
PROPOSTA Df EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 20-A, DE 1995 - do Sr. Eduardo Jorge e outros - que "estabelece o
parlamentarismll" .
RELATOR: De~ulado BONIFACIO DE ANDRADA
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
PL 3.198/00
ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 16, Anexo 11
Horario: 10h
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Definição da agenda de trabalho.
PROJETO DE LEI N' 3.198, DE 2000 - do Sr. Paulo Paim - que "institui o Estatuto da Igualdade Racial, em defesa
dos que sofrem preconceito ou discriminação em função de suta elnia, raçét e/ ou cor, e dá outras providências".
(Apensado: PL na 3'<>35/00)

111- COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇAO
Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário:! O h

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização
SENADO I=EDERAL
Comissão de Assuntos Econômicos
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão de Finanças e Tributação
Comissão de Economia, Indústria e Comércio
Comissão de Fiscali~ação Financeira e Controle
TEMA
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DAS POLlTICAS MONETÁRIA, CREDITlclA E
CAMBIAL, EVIDENCIANDO O IMPACTO E O CUSTO FISCAL DE SUAS OPERAÇOES E OS RESULTADOS
DEMONSTRADOS NOS BALANÇOS, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2001 (ART. 9°, § 5°, DA LEI DE
RESPONSABILlDAI)E FISCAL).
CONVIDADO
SR. ARMINIO FRAGA
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
(8 DIAS)

Decurso: 3° dia

Último Dia: 25/09/01
PROJETO DE LEI N° 33/01. QUE. "ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO, EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA E DO MINISTI::RIO DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E GESTÃO, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR
GLOBAL DE R$ 2.H61.305,00 (DOIS MILHOES. OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL. TREZENTOS E CINCO
REAIS), PARA OS HNS QUE ESPECIFICA.
RELATOR: DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 22 minutos.)
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APOSTILA

o Diretor do Departamento de Pessoal
da Câmara dos Deputados declaro que a servidora
CELENE DA CUNHA SOUSA, ponto nO 110.289,
está sendo exonerada do cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, no Gabinete do
Segundo Secretário, a partir de 03 de setembro do
corrente ano, conforme Ato do Presidente de 12 de
setembro de 2001, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 13 de setembro de 2001.
Departamento de Pessoal, 19 de setembro de 200].

PtuLTON

P~~{~A

FILHO

Diretor

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS
DEPUTADOS,

no uso c:as atr:ibuiçães que

artigo 10, ttem I, a11.ne2 "a" I

lhe confere o
d'~

do Ato da Mesa nO 205,

28 de

junho de :990,

RESOLVE

exonerar,

35

iterr I, da Lei nO 8.1!2

DA

CUNHA

SOUSA,

ponto

n°

de acordo com o artigo

de 11 de dezembro de 1990, CELENE
110.289,

do

cargo

de

Assistente

Técnico de Gabinete l\.djuntc C, CNE-13, do Quadro de Pessoal dF.l
Câmara

dos

Deputados,

que

exerce

no

Gabi net:.e

do

,~egundo

Secretário.
CÂJv.1.ARA DOS O::;PU'I'AIJOS, em

A

12

de setembro de 2081.

~

'CIO NEVES

Presidente
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APOSTU.A

o Diretor do Departamento de Pessoal
da Câmara dos Deputados declara que o servidor
JÚLIO AUGUSTO SlLVElRA DE SOUZA, ponto n°
113.406, está sendo exonerado do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, no Gabinete
do Segundo Vice-Presidente, a partir de 30 de agosto
do corrente ano, confonne Ato do Presidente de 12 de
setembro de 2001, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 13 de setembro de 2001.
Departamento de Pessoal, 19 de setembro de 2001.

r

ÁlILTON

í~1;

~~tíílAL;~~L\~.JILHO
Diretor

o

PRESIDENTE

DEPUTADOS,

DA

CÂMARA-

uso das atribuições que

no

DOS

cC'ofere o

lhe

artigo 10, item 1, alínea na", do Ato da Mesa nO 205, eJe 28 de
j unho de 1990,

RESOLVE
35.

exonerar,

de acordo com o artigo

item 1, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembrc· de 1990, JÚLIO

AUGUSTO

SILVEIRA DE

SOUZA,

ponto

n°

113.406,

do

cargo

de

ASl3istente Técnico de Gabinete AdjL;nto 3, CNE-ll, do QU3dro de
Pessoal

da

Câmara

dos

Deputados,

que exerce

no

Gabíllete do

Segundo Vice-Presidente.
c~~

DOS DEPUTADOS, em 12 de setembro

de 2001.
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APOSTiLA

o Diretor Administrativo declara que as

Apostilas

de fls. 31 e 32, datadas de 25 de maio de 2001 e publicadas no DiáriQ da Câmara
dos Deputados de 28 de maio de 2001, e o Título de fls. 36, que constam do
processo n. O 9.328, de 1980, de interesse do servidor OZrRES BULHUES DE

AMOR [M, ficam sem efeito.
Diretoria Administrativ~ em

13 de j~:r;!/~l~J<2

de 2D01.

.ÇJ

@

. /

~I

,r' ...:.,-

L,' '

FÁBIO
RIGUES PEREIRA
Díretor Administrativo

o

PRESIDENTE

CÂMARA

DA

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b'.~ dolitem I do
artigo lOdo Ato da Mesa n. o 20S, de 28 de junho de 1990.

RESOLVE

excluir dos proventos do servidor WALDYR DE

OLIVEIRA SANCHEZ, pertencente ao cargo de Técnico Legislativo AdjWlto, CDAL-Oll, Classe "A", Referência NS.l4, do Quadro Pennanente da Câtllara dos
Deputados, a vantagem prevista no item 11 do artigo 193 da Resolução n.o 67, de 09 de
maio de 1962, no período de 10 de setembro de 1984 a 31 de agosto de 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em

h

19

de

setembro

~0~-

A' ~IO NEVES

Presidente

de 2001.
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o

PRESIDENTE

CÂMARA

DA

DOS

DEPurAnOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo
la do Ato da Mesa n." 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que oonsta dI)
Processo n. o 13.023, de 1999,

RESOLVE

alterar o Ato da Mesa do dia 24 de fevereiro de 19t1l.

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 10 do mês subseqüente, que aposentou

PAULO JOSÉ MAESTRA LI, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legilllativo .atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Dcrputados,
para incluir,

li

partir de 08 de abril de 1999. as vantagens previstas no § ]" do artigo 4° da

Resolução n.o 70. de 24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa
0.°

41, de 29 de agosto de 1996, com fundamento na Decisão n.o 481 - Plenário. de 06 de

agosto de 1997, do TribWl81 de Conlas da União.
CÂMARA DOS DEPVT ADOS, em 19

de

'.

se Lefllbro

de 2001.

)p..~~_,_~)
CIO NEVES
Presidente

,./

o
DEPUTADOS,

DA

PRESIDENTE

CÂMARA

DOS

no uso das atribuíções que lhe confere a alínea "b" do item I do artigo

I° do Ato da Mesa 11. o 205, de 28 de jU/lho de 1990, e tendo em vista o que CClnsta dos
Processos

0

1I.. g

1.875, de 1995, 125.943, de 1996 e 110.264, de 2001,

RESOLVE
publicado

110

alterar o Ato da Mesa de 11 de novembro de 1981,

Diário do Congresso Nacional no wa I g do mesmo mês e ano, que aposentou

PEDRO DE ALCÀNTARA CAMPOS, pertencente à Categoria Funcional de Analista
Legislati\'l) -- atribuição Inspetor de Segurallça Legislativa, Padrão ,15, do Quadro U: Pesso<lf

da Câmara dos Deputados, para incluir,

li

partir de 05 de outubro de 1988, a "antagelll

prevista no item 11 do artigo 193 da Resolução n.o 67, de 09 dI: maio de 1962; a partir de I'"
de julho de 1994, a vantagem prevista no § l° do artigo 1° da Resolução n.o 70, de 24 de
novembro de 1994; a partir de 18 de outubro de 1996, a vantagem do item 11 do lnigo 193
da citada Resolução n.o 67, de 1962; e a partir de 16 de abril de

:!oo I, as

valltagen:\ do § 10

do artigo 4° da mencionada Resolução n.o 70, de 1994, Cl>mbinado com o anigo 2° 110 Ato da
Mesa

11. 0

41, de 29 de agosto de 1996, c dos §§ I~ e 2° do artigo 15 da Lei n.o 9.527, de 10

de dezcml,ro de 1997, de acordo

COIll

a Decisão

11.°

481- Plenário, dt: 06 de agosto de 1997,

do Tribun:ll de Contas da União.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em

/
J

19

de setembro

U" L.\ ) .'
~l2iON~
'ircsidente /
I

dq 2001.
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DEPurADOS, no USo das atribuições <jue lhe cunfere a alinca "b" do

DOS

item I do anigo

I" do Atl' da Mesa n." 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o q\le consta dos
Processos n.os 2.427, de 1995. e 9.919, de 1998,

RESOLVE

alterar o Ato da Mesa do dia 02 de dezembro de 1983,

publicado no Diário du Conl!l"esso Nacional do dia 06 do mesmo mes e ano, que sposentou
WALDYK DE OLlVElRA SANCHEZ, pertencente à Categoria Funcionai de Analista

Legislativo - atribuiçào Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Câmara
dos Deputados, para incluir,

8

partir de 1° de julho de 1994,8 vantagem do § I~ do artigo 1°

da Resoluçdo n. ° 70, de 24 de selembro de 1994; e a partir de 30 de abril de /998, a
vantagem do § \" do artigo 'I" da cilal!a Resoluçilo n.o 70, de 1994, combinado com o artigo

2° do Alo d8 Mcs8

11.°

41, de 29 de ugoslo dI' 1996, com fundamento n8 Deeisãom." 411t -

Plenário, de 06 de agosto de 1997, do Tribunal de Contas da União.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em

de set.embro

19

.\c 2001.

:I

~~~J_ .....-J

;4

10 NEVES
Pre.idente

o

PRESIDENTE

DEPUTADOS I
ar:t:'qu J :1,

no

USe

,ótréll .. lçõeô

das

Ltem 1, al ínei.) "a

n

CÂMARA DOS

DA

do Ate d.:.:. Hesa

,

1:'8 c:Jn:er'e o

<1''''
[10

205, de 28 de

junho :Ie l·\'1C,

RESOLVE
i:em

i,

dê

:ei

FUR'rADO DE AQUXNO,

dos

Deputados,

~~sper:iais,
aço~to

do

d~)

ce II ce tic7embro de 1;'9:1,

yonto nO

ç:ue

de aGc"do com o iJr~l.qo 35,

eXQfleri-1r,

2.117.,

TIl)

exercia

na

Ccordenaçi;,o

Pessoal.

de

DGpar:talll~1'lto

GÉRCIO

do cargo de Assistente

114.046,

a

de

programa:J

ce

pa.rt:"~

13

de

~:,)rrent0. d:U).

cÃMAll.A "O" ,)~Pl)Tr~OCS, ellJ 19

A

:k sctCl1lbro ti" 7001.

~l.l-../]

Cl:O mM:~

Pces:.den;:ji!'

o
DEPUTADOS,
jU::hO

de

/

DA CÂMARA DOS

.e..:fZSIDENTE

no use da" atr:odçces Que lhe

:,990,

"

o

art'.J(.

6°

nO

Lei.

da

8.11L,

ccnfe.r:e

de

11

CI

de

dezembro 1e 1990,

nomear,
item !I, da Lei nO 8.112,

para

~Y.(:':cC:E:r,

Departamento

de

na

do

[ouna do artigo

9°,

citada, RAIMDNDA SANTOS DE OLIVEIRA

Coo.cdenaçdo

Pessoal,

fla

o

Gabinete,

CNE-ü9.

Deplltad:J.~ I

criad() pp.lo Ato ria

d(~

cargo

Quadro

de

!~esa

Pcogr.atna~

de

r.~peciais,

As~is~~nte

E'eS30al
nl.: í7,

1997, corrbinado com o àr.-t.í.gO lOdo hto da

da

Té~hiçc

Cilma:::a

do

de
dos

de J 1 de dezen,bro de
M~.:.:ia

nO 52, de 07 de

[e.ecelct de 2001.
cÂMARA DOS DEFUTADOS, em 19

de

setembro de 2eOl.
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COMISSAO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E
COMÉRCIO

51° LEGISLATURA - 3° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA
ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2001.

As dez horas e três minutos do dia dezenove de
setembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, no Plenário 05 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Marcos Cintra - Presidente;
Gerson Gabrielli e Sérgio Barros -Vice-Presidentes;
Emerson Kapaz, Enio Bacci, Osório Adriano, Rubem
Medina, Jairo Carneiro, Almeida de Jesus, Givaldo
Carimbão, Léo Alcântara, Zila Bezerra, Alex Canziani, Márcio Fortes, Jurandil Juarez, Antônio do Valle,
Múcio Sá, Edison Andrino, João Pizzolatti, Delfim
Netto, Virgílio Guimarães e Divaldo Suruagy - Titulares; Rubens Bueno, Francisco Garcia, Chico Sardelli,
Paulo Octávio, Ronaldo Vasconcellos, Veda Crusius,
Ricardo Ferraço, Waldemir Moka, Elcione Barbalho,
Luiz Fernando, Aloizio Mercadante, Carlito Merss e
Ricardo Berzoini - Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Arthur Virgílio e Jaques Wagner.
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor
Presidente
declarou
abertos
os
trabalhos.
ASSUNTOS INTERNOS: 1 - O Presidente, nos ter2
mos do Ato da Mesa n 37/00, submeteu à deliberação do Plenário a indicação do Senhor FERNANDO
BERNARDES CAMPOLl, para ocupar a função de
Assessor Técnico da Comissão - CNE 12. Em votação, foi aprovada unanimemente. ORDEM DO DIA:
Nos termos dos arts. 40 e 43 do Regimento Interno, o
Deputado Marcos Cintra passou a presidência ao Deputado Sergio Barros. A - Requerimentos: 1
-REQUERIMENTO N° 491 01 - do Sr. Marcos Cinlra que "propõe a realização de audiência pública para
debater a possibilidade de reativação do Programa
Nacional do Alcool - PROÁLCOOL e seus impactos
para o aumento das atividades econômicas e do desenvolvimento econômico nacional." APROVADO
POR UNANIMIDADE. O Deputado Marcos Cintra reassumiu a condução dos trabalhos. 2
REQUERIMENTO N° 521 01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "propõe a realização de audiência pública
para se debater a criação de uma Agência Nacional
de Turismo." APROVADO POR UNANIMIDADE. 3 REQUERIMENTO N° 54101 - da Sra. Zila Bezerra (PL 3875/2000) - que 'requer nos termos do art. 141
do Regimento Interno a revisão do despacho ao PL 3
875/00." APROVADO POR UNANIMIDADE "matéria
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incluída extrapauta. 4 -REQUERIMENTO N° 55101 do Sr. João Pizzolatti - que "propõe a realização de
audiência pública para discutir os incentivos e linhas
de crédito para o Turismo." APROVADO POR
UNANIMIDADE *matéria incluída extrapauta.B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE:
5
PROJETO
DE
LEI
COMPLEMENTAR N° 121/00 - da Sra. Luci Chionaki que "institui contribuição de intervenção no domínio
econômico, de responsabilidade das empresas fabricantes de bebidas alcoólicas, para o financiamento
de ações de tratamento aos doentes vítimas do alcoolismo." RELATOR: Deputado OSORIO ADRIANO.
PARECER: pela rejeição deste. VISTA CONJUNTA
CONCEDIDA AOS DEPUTADOS ALMEIDA DE
JESUS E CARLlTO MERSS. C - Proposições Sujeitas à Apreciação pelas Comissões: PRIORIDADE: 6 PROJETO DE LEI N° 4.451/01 - do Senado Federalque "dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais remunerados de recursos da disponibilidade financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, na
Caixa Econômica Federal, e dá outras providências."
Relator designado para redigir o Parecer Vencedor
contrário: Deputado Rubem Medina. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. O PARECER DO
DEPUTADO JAQUES WAGNER PASSOU A
CONSTITUIR VOTO EM SEPARADO. ORDINARIA: 7
- PROJETO DE LEI N° 2.228/99 - do Sr. Edinho Bez
-que "dispõe sobre o funcionamento de hotéis, restaurantes, bares e similares." (Apensado: PL
3.973)2000 (Apensado: PL 4.19312001 )). RELATOR:
Deputado MARCIO FORTES. PARECER: pela rejeição deste e dos PLs - 3.97312000 e - 4.19312001,
apensados. Discutiram a matéria os Deputados Osório Adriano, João Pizzolatti, Almeida de Jesus, Rubem Medina, Sérgio Barros, Carlito Merss e Delfim
Netto. APROVAflO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 8- PROJETO DE LEI N° 3.717/00 - do
Sr. Alceu Collares - que "acrescenta parágrafo ao
2
art. 26 da Lei n 9.492, de O de setembro de 1997 ,
que define competência, regulamenta os serviços
concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de
Comissão n2 1 - CEIC. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 9 - PROJETO DE LEI
N° 4.473101 - do Sr. Saulo Pedrosa - que "institui a
obrigatoriedade de numeração personalizada de peças para cada veículo automotivo e molores estacionários saídos das linhas de montagem e/ou fábricas em território brasileiro." RELATOR: Deputado
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GIVALDO CARIMBA0. PARECER: pela aprovação.
RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. 10- PROJETO
DELEI N°513/99-doSr.Cunha Bueno-que "institui o
ressarcimento obrigatório aos estabelecimentos públicos de saúde, pelas indústrias de cigarros e derivados do tabaco, das despesas com o tratamento de pacientes portadores de doenças provocadas ou agravadas pelo fumo e seus derivados." (Apensados: PL
708/1999, PL 798/1999, PL 1.383/1999 e PL
3.129/2000). RELATOR: Deputado JURANDIL
JUAREZ. PARECER: pela aprovação deste, do
PL-708/1999, do PL-798/1999, e do PL-3.129/2000,
apensados, com substitutivo, e pela rejeição do
PL-1.383/1999, apensado. VISTA CONCEDIDA AO
DEPUTADO OSÕRIO ADRIANO. 11 - PROJETO DE
LEI N°2.165/99 - do Sr. Germano Rigotto - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de abastecimento do
mercado com peças de reposição, pelo prazo mínimo
de dez anos, pelos fabricantes e importadores de veículos automotores, a contar da data da suspensão da
produção ou importação do veículo." -Apensado: PL
2.444/2000).
RELATOR:
Deputado
SERGIO
BARROS. PARECER: pela aprovação deste, e pela
rejeição do PL-2.444/2000, apensado, e da emenda
de Comissão n° 1 - CEIC. VISTA CONCEDIDA AO
DEPUTADO ALEX CANZIANI. 12 - PROJETO DE LEI
N° 2.4381 00 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe
sobre a aplicação de parcela dos recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao TrabaIhador no financiamento do desenvolvimento do turismo
nacional."
RELATOR:
Deputado
JOÃO
PIZZOLATTI. PARECER: pela aprovação deste, e das
Emendas de Comissão -O 1 e 2 - CEIC, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR.13 PROJETO DE LEI N° 3.738/00 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que especifica condições a serem observadas
para a implementação de programas de incentivo ao
turismo financiados, no todo ou em parte, por recursos públicos federais." RELATOR: Deputado JOAO
PIZZOLATTI. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 14 PROJETO DE LEI N° 4.236/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "dispõe sobre incentivos para a atividade turística." RELATOR: Deputado EDISON
ANDRINO. PARECER: pela aprovação. Discutiram a
matéria os Deputados Rubem Medina e João Pizzolatti. VISTA CONCEDIDA AO DEPUTADO JOÃO
PIZZOLATTI. 15 - PROJETO DE LEI N°4.690/01 - do
Sr. Wigberto Tartuce - que "obriga os fabricantes e os
importadores de aparelhos eletro-eletrônicos a afixar,
nos aparelhos por eles fabricados ou importados,
selo de advertência sobre o consumo dos equipa-
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mentos em modo de espera." RELATORA: Deputada
ZILA BEZERRA. PARECER: pela aprovação. NÃO
DELIBERADO. 16 - PROJETO DE LEI N°4.721/01do Sr. Marcos Cintra - que "eleva o índice de cálculo
do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e CONFINS." RELATOR: Deputado
DIVALDO SURUAGY. PARECER: pela aprovação.
NÃO DELIBERADO. 17 - PROJETO DE LEI N°
4.722/01 - do Sr. Marcos Cintra - que "dispõe sobre a
instituição de crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor da COFINS, contribuição para o PIS/PASEP e
CPMF nos casos que especifíca." RELATOR: Deputado DIVALDO SURUAGY. PARECER: pela aprovação.
NÃO DELIBERADO. 18 - PROJETO DE LEI N°
4.818/01 - do Sr. Paulo Paim - que "determina a criação de ouvidoria nas empresas que específica."
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO. PARECER:
pela aprovação.
VISTA CONCEDIDA AO DEPUTADO RUBEM
MEDINA. ENCERRAMENTO: Nos termos do art. 50,
§ 1-, do Regimento Interno, às onze horas e quatorze
minutos, o Presidente encerrou os trabalhos para realização de Seminário sobre o tema:
"Desoneração da Folha de Pagamentos". E,
para constar, eu Aparecida de Moura Andrade, Secretária, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Marcos Cintra e publicada no Diário da Câmara dos Deputados
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
51 a LEGISLATURA - 3a SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO
(ORDINÁRIA),
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2001.
Às 10 horas e 28 minutos do dia 19 de setembro
de 2001, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa2
ção, no plenário n 4, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, para eleição do Presidente desse órgão técnico, em virtude da renúncia do Deputado Michel Temer. A reunião foi presidida pelo Deputado José Pimentel, 32 Vice-Presidente, presentes os seguintes
Deputados: Jorge Tadeu Mudalen e José Carlos Fonseca Jr., Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Aníbal, José Militão, Max Rosenmann,
Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Sebastião Madeira,
Silvio Torres, Veda Crusius, Ch-co Sardelli, Jorge
Khoury, Mussa Demes, Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti, Pedro Novais, Carlito Merss,
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João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo
Ribeiro, Ferter Júnior, João Mendes, Pedro Eugênio,
Eujácio Simões e Roberto Argerita (Titulares); Adolfo
Marinho, Antonio Cambraia, Juquinha, Luiz Carlos
Hauly, More-ra Ferreira, Osório Adriano, Benito
Gama, João Henrique, José Lourenço, Clovis IIgenfritz. Delfim Netto, Eni Voltolini, Gonzaga Patriota,
Emerson Kapaz e Rubens Furlan (Suplentes). Deixaram de registrar presença os Deputados Deusdeth
Pantoja, João Carlos Bacelar, Luiz Dantas, Pauderney Avelino, Armando Monteiro, Michel Temer e Miro
Teixeira. Havendo número regimental, o Presidente
declarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme
indicação da Liderança do PMDB, o nome do Deputado Jorge Tadeu Mudalen paa Presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Feita a chamada nominal, votaram os Senhores membros titulares Deputados Antonio kandir, Félix Mendonça, José Militão e
Rodrigo Maia, pelo Bloco PSDB/PTB; Chico Sardelli,
Jorge Khoury e José Carlos Fonseca Jr., pelo Bloco
PFUPST; Edinho Bez, João Eduardo Dado, Jorge TadeL Mudalen, Milton Monti e Pedro Novais, pelo
PMDB; Carlito Merss, José Pimentel e Ricardo Berzoiní, pelo PT; Felter Júnior, pelo PPB; Eujácio Simões,
pelo Bloco PUPSL; e Roberto Argenta, pelo PHS; e
os Senhores membros suplentes, Deputados Luiz
Carlos Hauly, pelo Bloco PSDB/PTB; Moreira Ferreira
e Osário Adriano, pelo Bloco PFUPST; Benito Gama
e José Lourenço, pelo PMDB; e Delfim Netto e Eni
Voltolini, pelo PPB. Encerrada a votação, foram designados os Deputados José Militão e João Eduardo
Dado para servirem como escrutinadores. Foi constatada a coincidência entre o número de cédulas e o de
votantes. Processada a apuração, o Presidente anunciou o seguinte resultado: para Presidente, Deputado
Jorge Tadeu Mudalen, com 25 (vinte e cinco) votos.
Antes de ser empossado, o Presidente eleito Deputado Jorge Tadeu Mudalen renunciou ao cargo de ]2
Vice-Presidente. A seguir passou-se a eleição do cargo vago de 1- VicePresidente. O Presidente anunciou, conforme indicação da Liderança do PMDB, o
nome do Deputado Pedro Novais para 1- Vice-Presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Feita a
chamada nominal, votaram os Senhores membros titulares Deputados Antonio Kandir, Félix Mendonça,
José Aníbal, José Militão e Sebastião Madeira, pelo
Bloco PSDB/FTB; Jorge khoury e Mussa Demes, pelo
Bloco PFUPST; Edinho Bez, João Eduardo Dado,
Jorge Tadeu Mudalen, Milton Monti e Pedro Novais,
pelo PMDB; Carlito Merss, José Pimentel e Ricardo
Berzoini, pelo PT; Enivaldo Ribeiro e João Mendes,
pelo PPB; e os Senhores membros suplentes, Depu-
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tados Antonio Cambraia, pelo Bloco PSDB/PTB; Benito Gama e João Henrique, pelo PMDB; e Emerson
Kapaz, pelo Bloco PDT/PPS. Encerrada a votação, foram designados os Deputados José Militão e Ricardo
Berzoini para servirem como escrutinadores. Foi
constada a coincidência entre o número de cédulas e
o de votantes. Processada a apuração, o Presidente
anunciou o seguinte resultado: para 12 Vice-Presidente, Deputado Pedro Novais, com 21 (vinte e um)
votos, sendo empossado imediatamente. Os trabalhos foram encerrados às 11 horas e 15 minutos. E,
para constar, eu, , Iracema Cândida Coelho Marques,
Secretária em exercício, lavrei a presente ATA, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. , Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO
(EXTRAORDINÁRIA),
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2001.

Às 11 horas e 16 minutos do dia 19 de setembro
de 2001, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa2
ção, no plenário n 4, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente, presentes os seguintes Deputados:
Pedro Novais, José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Félíx Mendonça,
José Aníbal, José Mimão, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Sebastião Madeira, Si(vio Torres,
Veda Crusius, ChL,o Sardelli, Jorge Khoury, Mussa Demes, Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Jorge Tadeu Mudalen, Milton Monti, Carlito Merss, João Coser,
Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo Ribeiro, Felter
Júnior, João Mendes, Pedro Eugênio, Eujácio Simões e
Roberto Argenta (Titulares); Adolfo Marinho, Antonio
Cambraia, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Moreira Ferreira, Osório Adriano, Benito Gama, João Henrique, José
Lourenço, Clovis IIgenfritz, Delfim Netto, Eni Voltolini,
Gonzaga Patriota, Emerson Kapaz e Rubens Furlan
(Suplentes). Deixaram de registrar presença os Deputados Deusdeth Pantoja, João Carlos Bacelar, Luiz Dantas, Pauderney Avelino, Armando Monteiro, Michel Temer e Miro Teixeira. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Foi aprovada,
unanimemente, a Ata da 24- reunião. EXPEDIENTE: O
Presidente levou ao conhecimento da Comissão as de2
signações n s 44, efetuada em 13/09/01 e 45, efetuada
em 14/09/01. ORDEM DO DIA: 1) REQUERIMENTO N2
29/01 - do Sr. Antonio Kandir- solicita que seja convidado o Sr. Luiz Fernando Figueiredo, Diretor de Política
Monetária do Banco Central do Brasil, para prestar es-
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c1arecimentos sobre o Novo Sistema de Pagamentos
Brasileiros (SPB). EM VOTAÇÃO: aprovado, unanime2
mente, o requerimento. 2) REQUERIMENTO N 30/01
- dos Srs. Carlito Merss, José Pimentel e Ricardo Berzoini - solicita que seja convidado o Sr. Sérgio Darcy,
Diretor do Departamento de Normas do Banco Central,
para prestar esclarecimentos sobre o financiamento
imobiliário. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o
2
requerimento. 3) REQUERIMENTO N 3 1/01 -do Sr.
José Pimentel - solicita que seja convocado o Sr. Pedro
Malan, Ministro da Fazenda, e convidados os presidentes do Banco do Brasil 3/A, Banco do Nordeste do Brasil
81A, Banco da Amazônia 81A e Caixa Econômica Federal, para prestarem esclarecimentos sobre os reflexos
da MP n- 2.196/01, nas instituições de crédito e nos
fundos constitucionais. Retirado de pauta, pelo autor. 4)
2
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 225/98 - do Sr.
João Magalhães e João Fassarella - que 'dispõe sobre
a criação do Fundo de Recuperação Econômica da Região Leste do Estado de Minas Gerais." RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Retirado de pauta.
5) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N- 56/99 - do
Sr. Márcio Bittar e outros - que "altera a Lei Complementar n- 93, de 04 de fevereiro de 1998, que 'institui o Fundo de Terras da Reforma Agrária - Banco da Terra - e dá
outras providências'." RELATOR: Deputado FETTER
JÚNIOR. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. Retirado de pauta. 6) PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N-106/00 -do Sr. OsrnarSerraglioque "dispõe sobre a fixação dos coeficientes do F:..:; ,do
de Participação dos Municípios." RELATOR: Deputado
FELlX MENDONÇA. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da rece ta 011 da
despesa públicas, não cabendo pronunciamelll ) qUd'lto àadequação financeira e orçamentária e, n0 nll:~rito,
pela aprovação, com Substitutivo. Vista ao Deputado
Carlito Merss. 7) PROJETO DE LEI N- 3.406/92 - do Sr.
Paulo Paim - que "acrescenta parágrafo ao artigo 38 d::l
Lei n- 4.595 , de 31 de dezembro de 1964 , qUb distJÕ';
sobre a Política e as Instituições monetárias, banC':',léls
e creditícias cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências." (Apensados: PLS n-s 1.107/95 e
1.446/99). RELATOR: Deputado FETTER JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, e dos PUs n-
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1.107/95 e 1.446/99, apensados, e, no mérito, pela rejeição do Projeto e dos apensados. Retirado de pauta,
pelo relator. 8) PROJETO DE LEI N° 1.914-A/96 - do Sr.
João Fassarella - que "altera a legislação do imposto de
renda para substituir os incentivos fiscais às doações a
entidades filantrópicas por incentivos fiscais às ooações
a Fundos de Assistência Social." RELATOR: Deputado
LUIZ CARLOS HAULY. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação, com Substitutivo. Vista ao Deputado
9
João Eduardo Dado. 9) PROJETO DE LEI N
2.950-A/97 - do Sr. Abelardo Lupion - que "altera o art,
2
16da Lei n 3.071, de 1- de janeiro de 1916- CódigoCivil, para incluir os institutos de pesquisa dentre as pessoas jurídicas de direito privado, regular a sua constituição pela União, com a finalidade de promover a pesquisa científica, e autorizar o Poder Executivo a transformar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
-EMBRAPA em Instituto de Pesquisa." RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer.
2
10) PROJETO DE LEI N 3.047-B/97 - do Sr. Darcisio
Perondi - que "dispõe sobre isenção de multa administrativa para as entidades de utilidade pública que quitarem seus débitos para com o FGTS." RELATOR: Deputado FELlX MENDONÇA. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 11)
2
PROJETO DE LEI N 3.104197 - do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto - que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI nas aquisições de ambulâncias por instituições de assistência social, sem fins
lucrativos, e por prefeituras municipais." (Apensados:
PL.:s n2s 4.442198, 4.757/98 4.901/99 e 4.785/01).
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequaçáo financeira e orçamentária do Projeto e dos PLS n-s 4.442198, 4.757/98,
4.901/99 e 4785/01, apensados. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 12) PROJETO DE LEI
N- 4. 530-A/98 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "extingue
os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda e dispõe sobre o processo administrativo fiscal."
RELATOR:
Deputado
ARMANDO
MONTEIRO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Retirado de pauta, pelo autor. 13) PROJETO DE LEI N°
2.059/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que "concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - na
aquisição de veículos destinados ao uso exclusivo da
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administração pública direta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios." (Apensado: PL n- 4.828/01). RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto
e do PL n- 4.828101, apensado. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 14) PROJETO DE LEI
N- 2.459-B/00 - do Sr. Fernando Ferro - que "dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais às pessoas físicas
e jurídicas que se dediquem ao sistema orgânico de
produção
agropecuária."
RELATOR:
Deputado
FETTER JÚNIOR. PARECER: pela incompatibilidade e
inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pa9
uta, pelo relator. 15) PROJETO DE LEI N 3194-NOO do Sr. Haroldo Lima - que "estabelece a obrigatoriedade
das instituições financeiras destinarem ao crédito rural,
35% dos depósitos à vista em conta corrente e 45% dos
recursos captados no exterior e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Retrado de pauta,
2
pelo relator. 16) PROJETO DE LEI N 3.349-NOO - do Sr.
Confúcio Moura - que "dispõe sobre as exigências ambientais para a concessão de financiamentos oficiais."
RELATOR:
Deputado
PAUDERNEY
AVELlNO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 17)
PROJETO DE LEI N9 3.877/00 - do Sr. Edison Andrino que "institui isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos veículos automotores, máquinas,
equipamentos, armamentos autorizados, e suas partes
e peças separadas, adquiridos pelos Municípios."
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS." PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o
parecer. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às 11 horas e 37
minutos, antes convocando reunião de audiência pública conjunta a realizar-se às 10 horas do dia 20 do corrente, com a participação do Sr. Armínio Fraga, Presidente do Banco Central do Brasil, em atendimento ao
art. 9-, § 52, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, para
constar, eu, Iracema Cândida Coelho Marques, Secretária em exercício, lavrei a presente ATA, que depois de
lida, discutida e aprovada, será assinada peJo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
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dos Deputados. Deputado Jorge Tadeu Mudalen,
Presidente.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
51 8 LEGISLATURA - 38 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA
ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2001
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois
mil e um, às dez horas e vinte e oito minutos, no Plenário 16 do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Minas e Energia, sob a Presidência do Deputado Antônio Cambraia, estando presentes os Senhores Membros Titulares, Deputados Salvador Zimbaldi e Francisco Garcia, Vice-Presidentes e os Deputados Airton Dipp,
Antônio Jorge, Clementino Coelho, Fernando Ferro,
Gervásio Silva, Gilberto Kassab, Ivânio Guerra, Juquinha, Luciano Zica, Luiz Sérgio, Marcos Lima, Moreira Ferreira, Paulo Feijó, Vadão Gomes e os Senhores Membros Suplentes, Deputados Luiz Piauhylino,
Olimpio Pires, Raimundo Gomes de Matos e Romel
Anízio. Deixaram de registrar suas presenças os Senhores Membros Titulares, Deputados Antônio Feijão, Carlos Alberto Rosado, José Aleksandro, José
Carlos Aleluia, João Colaço, José Janene, Nicias Ribeiro e Rose de Freitas. O Deputado Moreira Ferreira
apresentou justificativa para sua ausência no dia vinte
e dois de agosto do corrente ano, em razão de seu
comparecimento às eleições das diretorias da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo. O Deputado Vadão Gomes justificou sua ausência nos dias vinte e oito, vinte e nove e trinta de
agosto do ano em curso, em virtude de haver sido indicado pela Liderança do Partido Progressista Brasileiro - PPB, para representar a Casa em compromissos político-partidários na cidade de São Paulo/SP
Outrossim, o Deputado Luiz Alberto justificou sua au- "
sência no período de vinte e oito de agosto a nove de
setembro do ano em curso, em razão de sua designação para representar a Casa na 111 Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racional, Xenofobia e Intolerância Correlata, na Cidade de Durban, África do Sul. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, passando ao exame da Ata da Décima Terceira
Reunião Ordinária, realizada no dia oito de agosto do
corrente ano. A requerimento do Deputado Salvador
Zimbaldi, foi dispensada a leitura da Ata. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade
a Ata. ORDEM DO DIA: A - REQUERIMENTOS: 1)
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DA SRA. MIRIAM REID - que "requer a inclusão do
projeto de Lei n02.243, de 1999, na Ordem do Dia da
reunião imediata da Comissão, nos termos do art. 52,
§ 4°, do Regimento Interno" O Senhor Presidente esc1areceu que a Autora havia apresentado a proposição em razão de o prazo regimental concedido ao Relator da matéria, para apresentação de parecer já haver-se esgotado há longo período. O Senhor Presidente explicou que, uma vez aprovado o Requerimento, o Projeto de Lei n° 2.243, de 1999, seria incluído
na pauta da próxima reunião ordinária, e, caso o Relator não oferecesse parecer até o início da discussão
da matéria, seria designado outro membro da Comissão para relatá-Ia na mesma reunião ou até a reunião
seguinte, em conformidade com o estatuído no Regimento Interno da Casa. Em votação, foi aprovado
unanimemente o Requerimento. B _PROPOSiÇÕES
SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA
CASA: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. 1) PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N°950/01 - do Sr. Moreira Ferreira - que "susta a aplicação da Portaria n°
21, de 6 de fevereiro de 2001, do Diretor-Geral da
Agência Nacional de Petróleo - ANp, publicada no
Diário Oficial da União, de 8 de fevereiro de 2001.
Relator: Deputado Marcos Lima. Parecer favorável. O
Deputado Salvador limbaldi solicitou vista da matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente. Em seguida, o Deputado Salvador limbaldi apresentou requerimento de inversão de pauta, para apreciar-se o item nove, tendo o Plenário da Comissão
anuído à solicitação. C - PROPOSiÇÕES SUJEITAS
À
APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA
PELAS
COMISSÕES: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. 1)
PROJETO DE LEI N° 3.631/00 - do Sr. Pedro Pedrossian - que "dispõe sobre os preços a serem praticados pelas empresas de distribuição de combustíveis,
e dá outras providências". Relator: Deputado Chiquinho Feitosa. Parecer favorável, com emenda. O Deputado Salvador limbaldi solicitou vista da matéria,
tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente.
Em seguida, o Deputado Clementino Coelho apresentou requerimento de inversão de pauta, para apreciar-se o item dez, tendo o Plenário da Comissão anuído à solicitação. 2) PROJETO DE LEI N°4.717/01 _
do Sr. Alberto Fraga - que "cria incentivos às formas
alternativas e não poluidoras de produção de energia
elétrica e dá outras providências". Relator: Deputado
Clementino Coelho. Parecer favorável, com substitutivo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator, que procedeu à leitura de seu parecer. Em discussão, o Deputado Juquinha manifestou-se favoravelmente ao parecer do Relator. Em vo-

Quinta-feira 20

44579

tação, foi aprovado unanimemente o parecer do
Re!ator. 3) PROJETO DE LEI N° 3.463/97 - da Sra.
Lídia Quinan - que "dispõe sobre o ressarcimento
pela União dos custos decorrentes dos subsídios
concedidos à empresa eletrointensiva Companhia de
Desenvolvimento de Níquel- CODEMIN, que a partir
da edição da Lei n° 8.631 , de 4 de março de 1993, recaíram sobre a Centrais Elétricas de Goiás SA _
CELG, e dá outras providências". Relator: Deputado
Juquinha. Parecer contrário. Foi concedida vista aos
Deputados Salatiel Carvalho e Juquinha, no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e
nove, e ao Deputado Ivânio Guerra, no dia dezesseis
de maio do corrente ano. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator da matéria, que procedeu à
leitura do seu parecer. Em discussão, o Deputado Ivânio Guerra manifestou-se favoravelmente ao parecer
do Relator. Em votação, foi aprovado unanimemente
o parecer do Relator. 4) PROJETO DE LEI N°623/99
- do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a conservação e o uso sustentável das florestas e demais formas
de vegetação natural brasileiras". Relator: Deputado
Vadão Gomes. Parecer favorável, com três emendas.
Foi concedida vista aos Deputados Pedro 8ittencourt
e Gervásio Silva, no dia primeiro de setembro de mil
novecentos e noventa e nove. O Senhor Presidente
informou que a leitura do parecer do Relator já havia
sido realizada em reunião anterior. Em discussão, o
Deputado Luiz Sérgio manifestou-se contrariamente
ao parecer do Relator. Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os votos dos Deputados Luiz
Sérgio, Luciano lica e Fernando Ferro. Em seguida, o
Deputado Fernando Ferro solicitou a verificação da
votação, com fulcro no art. 185, § 1E, do Regimento
Interno. Realizada a chamada nominal, aferiu-se
quorum insuficiente para a votação do parecer. Antes
de levantar a reunião, por insuficiência de quorum
para deliberação, o Senhor Presidente esclareceu
que a votação dessa proposição teria precedência
sobre as demais constantes da pauta da próxima reunião, nos termos do art. 86, § 2E, e do art. 181, caput,
do Regimento Interno. ENCERRAMENTO: Em razão
de insuficiência de quorum para deliberação, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião às dez
horas e cinqüenta e sete minutos. E, para constar, eu,
Damaci Pires de Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Antônio Cambraia, Presidente.
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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2001

Não-Governamentais - ABONG." A Deputada Luiza
Erundina encaminhou a votação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 2) Requerimento nO 8101 -da
Sra. Luiza Erundfna - que "Requer seja convidado o
Sr. Flávio Dino, Presidente da Associação dos Juízes
Federais do Brasil- AJUFE." A Deputada Luiza Erun-

Às quinze horas e vinte e cinco minutos do dia
dezenove de setembro de dois mil e um, no Plenário
10, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Legislação Participativa,
com a presença dos Deputados Luiza Erundina _
Presidente; Agnelo Queiroz, Almerinda de Carvalho,
Avenzoar Arruda, Feu Rosa, Gastão Vieira, Jaime
Martins, João Castelo, João Paulo, Lincoln Portela,
Márcio Matos, Pedro Bittencourt, Silas Brasileiro e Vicente Arruda, titulares; Celcita Pinheiro, Costa Ferreira Fernando Coruja, Jurandil Juarez e Veda Crusius,
suplentes. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados Antônio Jorge, Armando Monteiro, Benito
Gama, Bonifácío de Andrada, Edmar Moreira, Gerson
Gabrielli, João Colaço, João Magalhães, José Thomaz Nonê, Udia Quinan, Ney Lopes, Pastor Amarildo,
Pompeo de Mattos, Professor Lufzinho, Ricardo Ferraço, Rodrigo Maia e lu/aiê Cobra. Justificou sua ausência o Deputado Ney Lopes. Após declarar abertos
os trabalhos, a Senhora Presidente anunciou a presença da comissão representativa do Fórum das
Organizações Não-Governamentais Ambientalistas,
que procedeu à entrega da quarta Sugestão Legislativa. ATA: Em seguida, passou ao exame da Ata da sexta reunião ordinária, cuja leitura foi dispensada, por
solicitação do Senhor Deputado Vicente Arruda, em
virtude de, antenormente, haver sido distribuída a
respectiva cópia aos membros da Comissão. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada unanimemente.
EXPEDIENTE: Ofício da Associação Brasileira de
Imprensa (ABI) lembrando a Comissão da necessidade da aprovação da nova lei sobre a imprensa, que revoga a atual lei n- 5.250, de 09 de fevereiro de 1967.
A Presidente comunicou, ainda, que fizera comunicação ao Presidente da Casa, Deputado Aécio Neves,
para as providências cabíveis. Aproveitando a oportunidade, informou aos membros do Colegiado a reunião informal com entidades nacionais, marcada para
o dia 25 do corrente mês. As quinze horas e trinta e
um minutos, o Deputado Vicente Arruda assumiu a direção dos trabalhos, tendo em vista ser a Deputada
Luiza Erundína autora de requerimentos constantes
da pauta. ORDEM DO DIA: Requerimentos: 1) Requerimento n° 7101- da Sra. Luiza Erundina - que
"Requer seja convidado o Sr. Sérgio Haddad, Presidente da Associação Brasileira de Organizações

dina encaminhou a votação. Em votação: Aprovado
por unanimidade. 3) Requerimento n° 9/01 - da Sra.
Luiza Erundina - que "Requer seja convidado o Sr.
Celso Napolitano, Presidente do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP." A Deputada Luiza Erundina encaminhou a votação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 4) Requerimento nO
10/01 - da Sra. Luiza Erundina - que "Requer seja
convidado o Sr. Francisco Mesquita Neto, Presidente
da Associação Nacional dos Jornais - ANJ." Os Deputados Avenzoar Arruda e Luiza Erundina encaminharam a votação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 5) Requerimento nO 11 )01 -da Sra. Luiza Erundina
- que "Requer seja convidado o Sr. Jackson Pires Machado, Presidente do Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - INESC." A Deputada Luiza Erundina encaminhou a votação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 6) Requerimento n° 12)01 - da Sra. Luiza
Erundina - que "Requer seja convidado o Sr. Antônio
Ernesto Werna de Salvo, Presidente da Confederação Nacional da Agricultura - CNA." A Deputada Luiza
Erundirxa encaminhou a votação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 7) Requerimento n° 13/01 - da
Sra. Luíza Erundína - que "Requer seja convidado o
Sr. Antônio de Oliveira Santos, Presidente da Confederação Nacional do Comércio - CNC." A Deputada
Luiza Erundina encaminhou a votação. Em votação:
Aprovado por unanimidade . 8) Requerimento nO
14101 - da Sra. Luiza Erundina - que "Requer seja
convidado o Sr. Antônio Bornia, Presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras - CNF."
A Deputada Luiza Erundina encaminhou a votação.
Em votação: Aprovado por unanimidade. 9) Requerimento n015/01 - da Sra. Luiza Erundina - que "Requer
seja convidado o Sr. Clésio Soares de Andrade, Presidente da Confederação Nacional do Transporte CNT." A Deputada Luiza Erundína encaminhou a votação. Em votação: Aprovado por unanimidade. A Deputada Luiza Erundina reassumiu a Presidência da
reunião às quinze horas e quarenta e quatro minutos
e, então, submeteu ao colegiado, conforme determina
o Ato da Mesa n- 5/95, a apreciação do nome da Senhora Mariana Galante de Carvalho, para ocupar, por
indicação da Presidência, o cargo de Assessor Técnico - CNE-10. Submetido à votação, o nome indicado
foi aprovado por unanimidade. Os trabalhos foram en-
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cerrados às quinze horas e quarenta e cinco minutos,
antes, porém, a Presidente convocou a próxima reunião para o dia vinte e cinco, às quinze horas, no plenário oito e reunião ordinária para a próxima quarta-feira,dia vinte e çeis de setembro, às 14 horas. E
para constar, eu Claudia Braga Tomelin de Almeida,Secretária, lavrei presente Ata, que, depois de lida
e aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada
Luiza Erundina e encaminhada à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR VÁRIAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE
A VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) DO
BANESPA- BANCO DO ESTADO DE
SÃO PAULO S.A - (CPIBANESPA)
Ata da 48 Reunião, realizada em 19 de
setembro de 2001
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano
de dois mil e um, às quinze horas e dezesseis minutos, no plenário cinco do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, a COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR
VÁRIAS
IRREGULARIDADES
PRATICADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO REGIME
DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA
(RAET) DO BANESPA - BANCO DO ESTADO DE
SÃO PAULO S.A, criada pelo requerimento de CPI n°
5 de 1999. Compareceram os Deputados Bispo Wanderval, Chico Sardelli, Corauci Sobrinho, Dr. Hélio,
Lamartine PoseUa, Luiz Antonio Fleury, Luiz Carlos
Hauly, Marcelo Barbieri, Ricardo Berzoini, Robson
Tuma, Roland Lavigne e Veda Crusius, TITULARES;
e os Deputados José Pimentel, Léo Alcântara e Neuton Lima, SUPLENTES. Verificada a existência de
quorum regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos. ATA: Tendo em vista a distribuição de r.f;:;i·
as da Ata da reunião anterior, o Presidente inda1:Jou
sobre a necessidade de sua leitura. O Presidente dispensou a leitura da ata, a requerimento dot~ ')eputados Neuton Lima e Lamartine PoseUa. A At., '::>i celocada em discussão. Não havendo oradores ill_ :-<1(;8,
o Presidente submeteu a Ata à votação, a qual foi
aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente fez distribuir
cópias das correspondências recebidas e em seguida
ressaltou o recebimento do Ofício do Depute.do J(,!::iÉ'
Lourenço, que comunica sua renúncia; destacG\..i P:dda o recebimento do Ofício n° 598, do Líder do PMDB,
que indica o Deputado Roland Lavigne para compor a
Comissão como titular, em substituição ao Deputado
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José Lourenço; e, por último, salientou o recebimento
do Ofício n° 622, do Líder do PMDB, que indica o Deputado Roland Lavigne para o cargo de Primeiro
Vice-Presidente da Comissão. ORDEM DO DIA: Item
1) Eleição do Primeiro Vice-Presidente da Comissão;
Item 2) Apreciação de Requerimentos. O Presidente
colocou em votação requerimento do Deputado Robson Tuma, que requer, nos termos do § 5° do art. 52
do Regimento Interno combinado com o art. 47 da
Constituição Federal, inclusão imediata na Ordem do
Dia, do requerimento n° 10 de sua autoria. O requerimento foi aprovado. O Presidente submeteu ao Plenário o requerimento n° 10, do Deputado Robson
Tuma, que solicita sejam convocados o Ministro da
Fazenda, o Presidente do Banco Central do Brasil, o
Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil no
dia da intervenção do Banespa e durante todo o período de intervenção, e também o Ministro de Estado
da Fazenda e o Presidente do Banco Central do Brasil
na época da federalização e na época da privatização
do Banespa. O requerimento faz observação quanto
à possibilidade de terem existido mais de um ocupante dos cargos referidos nos períodos mencionados,
hipótese em que deverão ser convocados todos que
assumiram tais funções no período. Não havendo oradores inscritos para discutir, o Presidente submeteu o
Requerimento n° 10 à votação, o qual foi aprovado por
unanimidade. O Presidente submeteu ao Plenário o
requerimento n° 7, do Deputado Bispo Wanderval,
que requer sejam solicitadas ao Banco Central do
Brasil cópias dos contratos firmados entre o Banespa
e o Baneser, no período de 1° de dezembro de 1994 a
31 de dezembro de 2000, bem como a relação nominal da Diretoria no período e ainda a relação dos funcionários contratados com salário superior a dois mil
reais pelo Baneser. Não havendo oradores inscritos
para discussão, o Presidente submeteu o Requerimento nO 7 à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente submeteu ao Plenário o Requerimento n° 8, do Deputado Bispo Wanderval, que requer sejam solicitadas ao Banco Central do Brasil cópias das fichas cadastrais das empresas, sócios e
avalistas que foram lançadas a crédito em liquidação
no período de 1° de dezembro de 1994 a 31 de dezembro de 2000, nos termos que explicita. Não havendo oradores inscritos para discussão, o Presidente submeteu o Requerimento n° 8 à votação, o qual foi
aprovado por unanimidade. O Presidente submeteu
ao Plenário o Requerimento n° 9, do Deputado Bispo
Wanderval, que requer sejam solicitados ao Banco
Central do Brasil os documentos relativos à administração do Banespa no que se refere à relação dos em-
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préstimos efetuados que foram lançados em crédito
em liquidação, no período de 1° de dezembro de 1994
a 31 de dezembro de 2000, nos termos que descreve.
Não havendo oradores inscritos para discussão, o
Presidente submeteu o Requerimento n° 9 à votação,
o qual foi aprovado por unanimidade. O Relator, Deputado Robson Tuma, fez a observação de que,
quanto ao Requerimento n° 8, do Deputado Bispo
Wanderval, a Comissão estaria solicitando os documentos ainda que sigilosos, para evitar que o Banco
Central do Brasil deixasse de enviar os documentos
sob a alegação de que seriam sigilosos, já que não teria havido a quebra de sigilo pela Comissão. O Deputado Neuton Lima usou da palavra para fazer a mesma observação enunciada pelo Relator. O Presidente
consultou o Deputado Bispo Wanderval sobre a inclusão, em seu requerimento, da expressão "ainda que
sigilosos", em referência aos documentos solicitados
ao Banco Central do Brasil. O autor do requerimento,
Deputado Bispo Wanderval, concordou com a alteração. O Presidente submeteu à votação a alteração
proposta, incluindo-se a expressão "ainda que sigilosos" no texto do Requerimento n° 8, do Deputado Bispo Wanderval. A alteração foi aprovada por unanimidade. O Presidente deu seguimento à Ordem do Dia,
passando à eleição do Primeiro Vice-Presidente da
Comissão. O Presidente informou ao Plenário sobre a
indicação do Deputado Roland Lavigne para concorrer à Primeira Vice-Presidência da Comissão, pelo
PMDB, e convidou o Deputado Neuton Lima para auxiliar no processo de votação, o qual deu início à chamada nominal dos Deputados. Durante o processo de
votação, a Deputada Ieda Crusius levantou questão
de ordem quanto à aprovação, ocorrida no início da
reunião, do requerimento n° 10, do Deputado Robson
Tuma, alegando que a votação do requerimento que
solicitou a inclusão na Ordem do Dia do Requerimento n° 10 deveria ter sido realizada mediante processo
de votação nominal, conforme dispõem o § 5° do artigo 52, combinado com o inciso I do art. 186, ambos
do Regimento Interno. Para contraditar, usou da palavra o Relator, Deputado Robson Tuma. O Presidente
informou que a votação anteriormente realizada do
Requerimento n° 10, do Deputado Robson Tuma, foi
incluída na Pauta da reunião mediante requerimento
apoiado por um terço dos membros da Comissão, e
aprovado por unanimidade pelo processo de votação
simbólica, em conformidade com o § 2° do artigo 56
do Regimento Interno, bem como em consonância
com o artigo 47 da Constituição Federal de 1988, que
estabelecem que, salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações das comissões serão to-
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madas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros; como não há disposição
constitucional determinando quorum especial para o
caso previsto no § 5° do artigo 52 do Regimento Interno, a Comissão viu-se obrigada a cumprir o disposto
na Carta Magna, ou seja, votação simbólica por maioria simples. O Presidente informou, ainda, que havia
quorum regimental para a votação, e que o pedido de
verificação da votação houvera perdido a oportunidade. A Deputada Ieda Crusius comunicou que recorreria à Presidência da Câmara contra a decisão do Presidente da Comissão. Em seguida, o Presidente declarou encerrado o processo de votação para eleição
do Primeiro Vice-Presidente da Comissão, e convidou os Deputados Ricardo Berzoini e Chico Sardelli
para auxiliarem no processo de apuração dos votos.
Encerrada a apuração, o Presidente proclamou o resultado final da eleição, informando que o Deputado
Roland Lavigne obtivera doze votos. Em seguida, o
Presidente declarou empossado o Deputado Roland
Lavigne, e concedeu-lhe a palavra. O Relator, Deputado Robson Tuma, por estar de viagem marcada em
missão oficial nos dez dias seguintes, solicitou ao
Presidente que não marcasse reunião para a semana
subseqüente. Não mais havendo quem quisesse fazer uso da palavra, nem matéria a ser tratada, o Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas e, em
atendimento à solicitação do Relator, não convocou a
próxima reunião da Comissão, e informou que o faria
oportunamente. A reunião foi gravada e as notas taquigráficas, após decodificadas, serão publicadas,
juntamente com a presente Ata, no Diário da Câmara
dos Deputados. E para constar, eu, Francisco de
Assis Diniz, Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente desta Comissão, Deputado Luiz Antonio Fleury.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Tendo em vista
a distribuição de cópias de ata da 3a reunião a todos
os membros presentes, indago sobre a necessidade
de sua leitura.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Peço a
dispensa, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO LAMARTINE POSELLA Sr. Presidente, eu gostaria de requerer que dispensasse a leitura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Dispensada a leitura da ata a pedido dos
Deputados Neuton Lima e Lamartine Posella. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-Ia,
passamos à votação. Os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada. Fiz distribuir cópias das correspondências recebidas pela CPI, as quais estarão à disposição dos Srs.
membros para análise na Secretaria da Comissão.
Dentre os ofícios requeridos, quero destacar o ofício
do Deputado José Lourenço, de 5 de setembro, comunicando sua renúncia ao cargo de 10 Vice-Presidente. Destaco também o Ofício n° 598, da Liderança
do PMDB, indicando o Deputado Roland Lavigne
para integrar esta CPI como titular, em substituição ao
Deputado José Lourenço. E, por último, Ofício n° 622,
da Liderança do PMDB, indicando o Deputado Roland Lavigne para o cargo de 1° Vice-Presidente desta Comissão. A presente reunião destina-se a: Item 1,
em razão da renúncia do Deputado José Lourenço,
vamos realizar a eleição do 1° Vice-Presidente, em
conformidade com o parágrafo único do art. 40 do Regimento Interno; e o Item 2 é apreciação de requerimentos. Tendo em vista o fato de que nós precisaremos convocar os demais membros da Comissão para
votação, eu vou inverter a ordem da pauta, e vamos
apreciar os requerimentos primeiramente.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Não, a votação tem que ser nominal, Depu·
tado. Então, nós faremos a votação e vamos alcançar
o quorum tranqüilamente.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o Relator, Deputado Robson
Tuma.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Tem um
requerimento de minha autoria, no qual peço a V. Exa.
que coloque extrapauta, já que existe o apoiamento
regimental dos Srs. Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Há um requerimento do Deputado Robson
Tuma, ouvido o Plenário e nos termos do § 50 do art.
52 do Regimento Interno, solicitando a inclusão de requerimento de sua autoria na Ordem do Dia para
apreciação imediata. Em discussão. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Vamos à apreciação do requerimento: "Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais, que sejam convocados o Ministro de Estado da Fazenda, o Presidente do Banco Central do
Brasil, o Diretor de Fiscalização do Banco Central do
Brasil no dia da intervenção do BANESPA e durante
todo o período de intervenção do BANESPA; o Ministro de Estado da Fazenda e o Presidente do Banco
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Central do Brasil na época da federalização e na época da privatização do BANESPA. Caso, em algum
desses períodos anteriormente mencionados, tiver
havido mais de um Ministro de Estado, Presidente do
Banco Central ou Diretor de Fiscalização do Banco
Central, este requerimento deverá ser estendido a todos que assumiram tais funções". Em discussão. Não
havendo quem queira discutir, em votação. Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimento n° 7, do Deputado Bispo Wanderval, requer
sejam solicitadas ao Banco Central do Brasil as cópias dos contratos firmados entre o BANESPA e o
BAN ESER, no período de 1° de dezembro de 1994 a
31 de dezembro de 2000, bem como a relação nominal da Diretoria no período e ainda a relação dos funcionários contratados com salário superior a 2 mil reais pelo BANESER. Em discussão a matéria. Não havendo oradores que queiram discutir, passa-se à votação. Aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimento n° 8, do Deputado Bispo
Wanderval: requer sejam solicitadas ao Banco Centrai do Brasil cópias das fichas cadastrais das empresas, sócios e avalistas que foram lançadas a crédito
em liquidação no período de 1° de dezembro de 1994
até 2000, nos termos que explicita. Em discussão a
matéria. Não havendo oradores inscritos, passa-se à
votação. Aqueles que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimento n° 9, do Deputado Bispo Wanderval, que
requer sejam solicitados ao Banco Central do Brasil
os documentos relativos à administração do
BANESPA no que se refere à relação dos empréstimos efetuados que foram lançados em crédito em liquidação no período de 1° de dezembro de 1994 a
2000, nos termos que descreve. Em discussão a matéria. Não havendo oradores inscritos, passa-se à votação. Aqueles que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado. Sobre a mesa Requerimento n° 8, do Deputado Bispo Wanderval, que requer sejam solicitadas ao Banco Central do Brasil cópias das fichas cadastrais das empresas, sócios e
avalistas que foram lançadas a crédito em liquidação
no período de 1° de dezembro de 1994 a 2000, nos
termos que explicita. Em discussão a matéria. Não
havendo oradores inscritos, passa-se à votação.
Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Passemos agora ao Item 1
da pauta. Em razão da renúncia do Deputado...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente.
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SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o Relator, Deputado Robson
TUma.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu gostaria de, nesse requerimento, deixar claro que, em
sendo votado pela Comissão, se existir caráter sigiloso, obviamente, está explícito que estão quebrados
esses sigilos. É que houve uma pergunta de um Parlamentar. Então, óbvio que...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sem dúvida.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se existe
no caráter... a Comissão. Agora, se alguém aqui achar
que não, obviamente, podemos apresentar, de imediato, um requerimento para votação extrapauta, dizendo que ficam quebrados esses sigilos, sejam transferidos para esta Casa, se houver a necessidade. Eu
acredito que não, a assessoria da Casa também não,
porque fica explícito que fica quebrado na aprovação
dos requerimentos. Então, só para deixar claro...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputado Robson Tuma, parece-me que não
há... Todos esses documentos são documentos confidenciais e documentos sigilosos; portanto, se foi aprovado, eu acho que está implícita a quebra de sigilo.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas, em todo caso, nós vamos verificar o requerimento que foi apresentado.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - O entendimento, Deputado Robson Tuma,
da assessoria desta Comissão é no sentido de que
não há necessidade de explicitar porque não há quebra de sigilo de pessoas. São documentos que estão
sendo requeridos.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só que
para que, amanhã, não haja dúvida em nenhuma interpretação, nem o Banco Central alegue que não encaminhará porque não foi quebrado o sigilo, foi. E, se
algum Parlamentar presente nesta reunião tem alguma dúvida, que a levante agora ou fica explícito que
também foi feita a quebra de sigilo das informações,
se houver necessidade das informações que houve
necessidade.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não, Deputado Neuton Lima.
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O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - A pergunta quem fez ao Deputado Robson Tuma fui eu quando
estava sentado ao seu lado. Por entender que são documentos cadastrais, eu até entendo que há um sigilo, são documentos sigilosos do Banco. E, em sendo
aprovado, também entendo que estaria sendo quebrado. Agora, a pergunta que eu faço a assessoria e a
V.Exa., Sr. Presidente, é: será que não haveria necessidade de haver um requerimento quebrando esses
sigilos para que o Banco Central não venha usar esses subterfúgios e não enviar essa documentação
para nós? É essa minha dúvida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Veja bem, com todo respeito a interpretações divergentes que possam surgir, eu, pessoalmente, entendo que esses documentos não são documentos... Eles seriam considerados sigilosos e se
exigiria uma menção expressa à quebra de sigilo, se
nós estivéssemos apontando nome de correntista ou
nome de pessoa física ou jurídica. Nós não estamos
fazendo isso, nós estamos fazendo um requerimento
genérico. Portanto...
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Mas não há nenhuma dificuldade quanto a
isso, Deputado Neuton Lima, mesmo porque nós temos um outro requerimento aprovado, de autoria do
Relator, que já prevê a requisição de todos os documentos, inclusive sigilosos do BANESPA, relativos ao
período apontado. Então eu acredito que não haverá
nenhuma dificuldade quanto a isso.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presidente, compreendo perfeitamente a interpretação de
V.Exa., mas quando suscitei a dúvida foi para que,
exatamente ...
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Para que
ficasse claro.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - .. .ficasse
claro que não houvesse uma interpretação por parte
do Banco Central no sentido: "Não, eu não vou enviar
porque esses documentos têm o sigilo protegido e,
portanto, não foram quebrados os sigilos". Então,
para que isso não fique implícito, deixamos aqui explicitamente aberto que, em sendo documentos sigilosos, a partir da aprovação dos documentos, esses documentos tiveram quebrados seus sigilos pela CPI.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Perfeito.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - É nesse
sentido que eu gostaria de deixar registrado. E me parece que é a posição também do Relator.
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o SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Claro.
Inclusive, na outra semana, já foram quebrados os sigilos de todos os documentos do BAN ES PA e que deveriam já ter sido encaminhados. Apesar disso, Sr.
Presidente, eu gostaria... Eu acredito que já tenham
passado quinze dias dos pedidos que foram feitos, e
existe um prazo constitucional para ser cumprido, de
quinze dias. Então, requeiro a V.Exa., através da assessoria, que encaminhe às autoridades competentes os documentos que ainda não vieram para esta
Comissão, para que cumpram o prazo, sob a penalidade de responderem pelo crime de responsabilidade e, mais, pelo crime de obstrução aos trabalhos da
CPI.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu consulto o autor, Deputado Bispo Wanderval. Consulto o autor para que nós possamos
aprovar o último pedido que fala das fichas cadastrais, se nós podemos acrescentar ao seu requerimento
"ainda que sigilosos".
O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL Tudo bem, eu não faço nenhuma restrição. "Ainda que
sigilosos", tudo bem, não tem problema nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Então fica acrescentado "ainda que sigilosos" e. com isso, nós evitamos qualquer problema,
tá? Em votação, com a nova redação e alteração proposta. Quem estiver de acordo permaneça como se
encontra. (Pausa.) Aprovado o requerimento. Também vou oficiar, nos termos que V. Exa. requer, para
que os documentos sejam remetidos dentro do prazo
legal, Deputado Robson Tuma.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, só para ressalvar que esta modificação no requerimento foi apenas em caráter preventivo...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Preventivo...
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... pois,
em outra sessão, foi votado um requerimento de autoria desse Relator pedindo, mesmo que sigilosos, todos os documentos referentes ao BANESPA. Então,
só para ficar claro, para que jamais haja nenhuma ('l~
tra interpretação. É claro que. em sendo um bacharel
em Direito, sempre vou preservar os aspect0s jurídicos, mas também sou um especialista em C? e sornpre que tiver a necessidade de conseguirmos 'Im C,)cumento, esse Relator, obviamente, consL.:!~~ndo
também os assessores, não deixará que essa Comissão caia na penalidade de não ter o direito de ver
aquilo que pediu.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Muito obrigado, Sr. Relator. Passamos ao
Item 1 da Ordem do Dia, conforme a inversão que foi
feita. Como já disse antes, encontra-se sobre a mesa
a indicação do Deputado Roland Lavigne para concorrer à 1a Vice-Presidência pelo PMDB. Convido o
Deputado Neuton Lima para auxiliar no processo de
votação. Encontram-se, na cabine de votação, cédulas com o nome do candidato e também cédulas em
branco. À medida que forem sendo chamados, os Srs.
Deputados assinarão a folha de votação e, de posse
da sobrecarta, devem dirigir-se à cabine e selecionar
a cédula, colocando-a no envelope, o qual será depositado nesta urna. Solicito ao Deputado Neuton Lima
que proceda à chamada dos membros titulares.
O SR. DEPUTADO ROLAND LAVIGNE - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o Deputado Roland Lavigne.
O SR. DEPUTADO ROLAND LAVIGNE - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer à
Liderança do PMDB por ter me conduzido para esta
Comissão e, em segundo lugar, agradecer a V.Exa.
pela deferência de já, na primeira sessão, proceder a
essa votação para um cargo que pertence ao nosso
partido. O Deputado José Lourenço, por questões
pessoais, como V.Exa. leu o seu ofício, renunciou ao
cargo de 1° Vice-Presidente, e eu gostaria de contar
com o apoiamento dos nobres pares desta Comissão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Solicito ao Deputado Neuton Lima que proceda à chamada dos membros titulares e, em seguida, à dos suplentes, até que se complete o número da
respectiva bancada.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Bloco
PSDB/PTB, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu gostaria, antes, que o Secretário da Comissão exibisse a urna indevassável.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Bloco
PSDB/PTB. passamos à chamada: Deputado Anivaldo
Vale. (Pausa.) Deputado Luiz Antonio Fleury. (Pausa.)
Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) Deputada Veda
Crusius. (Pausa.) Bloco PFUPST: Deputado Chico Sardelli. (Pausa.) Deputado Corauci Sobrinho. (Pausa.) Deputado Robson Tuma. (Pausa.) Do PMDB: Deputado
Lamartine PoseUa. (Pausa.) Deputado Marcelo Barbieri.
(Pausa.) Deputado Roland Lavigne. (Pausa.) Do PT:
Iara Bernardi. (Pausa.) Ricardo 8erzoini. (Pausa.) Do
PPB: Celso Russomanno. (Pausa.) Cunha Bueno. (Pau-
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sa.) Do Bloco PSB/PCdoB: Deputado Kincas Mattos.
(Pausa.) Do Bloco PDT/PPS: Deputado Dr. Hélio. (Pausa.) Do Bloco PUPSL: Bispo Wanderval. (Pausa.) E do
PPS, nós temos aqui o Deputado José de Abreu. Vamos chamar agora os suplentes do Bloco PSDB/PTB:
Deputado Alex Canziani (Pausa.); Deputado Clovis Volpi (Pausa.); Deputado Léo Alcântara (Pausa.); Deputado Saulo Coelho. (Pausa.) Bloco PFUPST: Deputado
Luiz Durão (Pausa.); Deputado Neuton Lima (Pausa.)
Daqui a pouco estarei exercendo o meu voto. Do PMDB:
Deputado João Eduardo Dado (Pausa.) O PMDB já
está completo, exatamente. Do PT: Deputado José Pimentel (Pausa.) Do PPB: Deputado Wagner Salustiano.
(Pausa.) Do PSB/PCdoB: Deputado Aldo Rebelo. (Pausa.) Do Bloco PDT/PPS: Deputado João Herrmann
Neto. (Pausa.) Vou exercer o meu exercício de voto.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, como está no processo de votação - o Sr. Secretário está votando -, queria primeiro agradecer o
Deputado José Lourenço pelos dias, apesar de terem
sido poucos, mas S.Exa. esteve na Presidência desta
Comissão enquanto havia aquele processo eleitoral,
que foi um pouco complicado, e agiu de maneira correta, de maneira tranqüila, para que esse processo
passasse numa forma, a mais absoluta tranqüilidade
possível, que todos notaram. E também para dar as
boas-vindas ao Deputado Roland Lavigne, Deputado
baiano, um Deputado que eu tenho a certeza de que
sempre V.Exa., Presidente desta Comissão, Deputado Luiz Antonio Fleury, estiver ausente, saberá com
tranqüilidade conduzir os trabalhos desta Comissão,
saberá com absoluta tranqüilidade conduzir os trabalhos da Comissão nos aspectos regimentais, nos aspectos da própria coerência da relação Parlamentar,
porque muitas vezes há aquelas acirradas disputas
verbais entre os Parlamentares e cabe ao Presidente
conduzir, da melhor maneira possível, para que aquilo
não se transforme num impedimento da continuidade
dos trabalhos da Comissão. E eu tenho certeza de
que VExa. tem todas essas qualidades, Deputado
Roland Lavigne. Portanto, para mim vai ser um grande prazer não só trabalhar com V.Exa. como um novo
membro desta Comissão, mas também - quem
sabe? - como meu chefe, quando V.Exa. assumir a
Presidência dela.
O SR. DEPUTADO ROLAND LAVIGNE - Muito
obrigado, Deputado Robson Tuma.
o SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Convidamos também a Deputada Veda Crusius para exercer o
seu direito de votar. Também convido o Deputado Luiz
Carlos Hauly para exercer o seu direito de voto.
Vice-Presidente. Aqui é indicação do PMDB.

Sctcmbro dc 2001

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu suspendo a... Nós estamos em processo
de votação. Nós vamos aguardar por dez minutos
para encerrar.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Apesar
de já ter dado quorum.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) _Apesar de já termos os dez votos necessários para eleição do Deputado Ro/and Lavigne.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra a Deputada Veda Crusius.
A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente, senhores membros da Comissão. É de nosso maior interesse dirimir
quaisquer interrogações que existam sobre a questão
que gerou a formação desta CPI. E, com esse intuito,
creio ter sido a primeira a assinar um requerimento
extrapauta, requerimento que me veio pela mão do
Deputado Robson Tuma, a quem eu conheço, quem
sabe, antes de ele ter nascido, ou ele pinta o cabelo,
um dos dois. Mas eu assinei. ..
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Fico muito feliz de V.Exa. já estar prestando atenção na minha
pessoa, mesmo antes de eu vir ao mundo.
A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Sempre
prestei. Exatamente. E eu assinei um requerimento.
Creio que a minha questão de ordem vale. Quando eu
entrei novamente nesta sala, eu vi que o quorum é extremamente baixo. E qualquer ação que tomarmos a
iniciativa de ter e que terá o meu respaldo, como aqui
teve com esta assinatura, eu creio que ela deve ser
transparente para nós e para a opinião pública. Um
requerimento como esse exige votação e é muito importante. Agora que eu vi os termos totais do requerimento, eu acho extremamente importante esse requerimento, para que seja discutido no âmbito desta
Comissão. Eu creio não haver quorum para isso.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Para
contraditar, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Eu não
gostaria de ter nenhuma outra tréplica antes de colocar esta minha questão de ordem. Quer dizer, é um
requerimento que exige conhecimento dos membros
da Comissão. Ele é muito importante. A minha assinatura está aqui, mas eu creio que não há quorum para
uma votação tão importante quanto esta, que é dos
mais altos mandatários da Nação no campo da eco·
nomia, Ministério da Economia, composto dos dois,
Banco Central. Então, a minha questão de ordem é
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esta: há quorum para colocarmos transparentemente
em discussão e votação esse requerimento?
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Nós estamos numa processo de votação, antes da contradita. Vale a contradita neste momento ou V.Exa. quer
aguardar? Vale?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Vale.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, claro que sempre enobrece esta Comissão algum Parlamentar, principalmente do status da Ministra Veda Crusius, falar nesta Comissão. Agora, o requerimento foi aprovado; houve quorum para iniciar
os trabalhos da Comissão; a Comissão continuou
com seu trabalho. Houve votações de requerimentos,
inclusive este de extrapauta, em que a Deputada assinou, inclusive este. Neste momento não foi pedida verificação de votação. Porém, mesmo se houvesse
sido pedida naquele momento, haveria quorum. Tanto
é que minutos, segundos depois, entramos num processo de votação para eleger o Deputado Roland Lavigne a Vice-Presidente desta Comissão e já temos o
quorum suficiente para se aprovar sejam requerimentos, seja eleição de membros da Mesa, para o qual o
quorum mínimo seria de dez Parlamentares, que neste momento já existe. Inclusive V.Exa. pode encerrar a
qualquer momento a votação da eleição do cargo da
Mesa. Ou seja, não houve, em nenhum momento, nenhuma falta de quorum para aprovação desses requerimentos. Portanto, a meu entender, a questão de
ordem da Deputado Veda Crusius se torna improcedente no momento em que há quorum. É claro que há
quorum, tanto é que iniciamos os trabalhos da Comissão, discutimos requerimentos, votamos requerimento. E, agora, na necessidade de uma votação nominal,
há quorum também. Esta sessão cairia se neste momento não houvesse o número regimental para continuá-Ia, ou seja, não houvesse dez Parlamentares,
que seria o número mínimo regimental para isso. É
claro que a assessoria do Governo, sempre que entra
um Parlamentar do Governo, vai pedir para que...
Agora, eu admiro e respeito muito o Ministro Malan admiro e respeito mutlo. E tenho certeza absoluta que
ele não se sentirá constrangido, em nenhum momento, em vir a esta Comissão e prestar os esclarecimentos, assim como os ex-Ministros virão. Eu tenho certeza absoluta de que nem o Ministro Pedro Malan, por
quem eu tenho uma profunda admiração, nem o Pre-
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sidente do Banco Central deste momento e de momentos anteriores se sentirão constrangidos em vir
aqui. Absolutamente. Bem pelo contrário, virão aqui
nos esclarecer o que realmente aconteceu com o
BANESPA e o que realmente o levou, naquele momento, à interferência federal na sua intervenção.
Então, eu tenho certeza absoluta de que o Ministro
obviamente terá condições de marcar. Ninguém aqui
vai exigir que ele venha num dia em que não pode,
nem o Presidente do Banco Central; ao contrário, vai
até ajudar esta Comissão, porque ele vai se sentir
tranqüilo em poder contar realmente o que levou a tomar decisões importantes no passado em relação a
esse banco, que era do Estado de São Paulo, era do
povo de São Paulo. E alguma explicação não só nós,
Parlamentares da CPI, mas a população de São Paulo merece. Talvez esse seja o grande e melhor momento para esse esclarecimento. Então, aqui fica, Sr.
Presidente, a minha contradita em relação a isso.
Houve quorum; iniciaram-se os trabalhos da Comissão; houve votações e discussões de vários requerimentos, inclusive este extrapauta, para o qual a Deputada me deu apoiamento, a meu pedido. Foi votado
o requerimento. E no momento em que se pedisse a
votação nominal, se faria, que é neste momento em
que há eleição de um membro da Mesa que a eleição
nominal acontece e que o quorum já foi tranqüilamente alcançado. Tanto é que V.Exa. começou a votação;
o Sr. Secretário terminou de ler os nomes e V. Exa. disse: "Já temos quorum, mas, mesmo assim, vamos dar
uma tolerância de dez minutos, para que eles cheguem", que inclusive acho que até já acabou. Se
V. Exa. quiser pode encerrar. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Pois não, Deputado.
A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, a minha questão de ordem é uma questão
técnica. Eu não tenho a menor dúvida de que qualquer um Ministro deste Governo, qualquer pessoa
que tenha ocupado a direção ou a Presidência do
Banco Central se negará a prestar esclarecimentos
de algo que a sociedade pede que seja totalmente esclarecido. Por isso, estamos aqui. A minha questão de
ordem não tem a ver com o tipo de sentimento que o
Ministro Malan terá ou não terá cada vez que pisar
nesta Casa atendendo a um convite para aqui vir esclarecer o que quer que seja. A minha questão de ordem, já feita em outras Comissões anteriores, e que
nesta, eu creio que mais ainda pela qualidade da
composição dos membros desta CPI, deverá ser feita
com a máxima transparência, com o cuidado requerido em cada ação que formos julgar nesta nossa CPI.
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requerimento, que conta com minha assinatura, foi
assinado por um terço dos membros, como manda
nosso Regimento Interno. A importância e o conteúdo
desse requerimento é que deveria ser sujeita - e aí
minha questão de ordem - a uma votação nominal
aqui. Estamos acompanhados pela imprensa; estamos acompanhados pela Consultoria, pela Assessoria da Casa e, portanto, minha questão de ordem eu
quero que permaneça, retirados quaisquer adjetivos
sobre sentimentos que possam vir a ter pessoas que
aqui atendam aos nossos convites.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Esta Presidência tem pleno conhecimento
da exigência regimental quanto à aprovação do requerimento por maioria absoluta, bem como de sua
conseqüente exigência de votação nominal, conforme dispõe o art. 52, § 50, combinado com o art. 186,
inciso I. Todavia, devemos considerar também o disposto no § 2° do art. 56, o qual eu passo a ler: "Salvo
disposição constitucional em contrário, as deliberações das Comissões serão tomadas por maioria de
votos, presente a maioria absoluta de seus membros,
prevalecendo, em caso de empate, o voto do Relator".
Bem como o art. 47, da Constituição Federal, que dispõe: "Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros". Como não há disposição constitucional determinando o quorum especial
para o caso do § 5° do art. 52 do Regimento Interno,
nós somos obrigados a cumprir o disposto na Carta
Magna, ou seja, votação simbólica por maioria simples. Havia quorum. Nós temos treze Deputados que
assinaram um livro. Foi aprovado, por unanimidade
dos presentes, naquele momento, Deputada Veda
Crusius. E quanto ao pedido de verificação, já não
cabe mais neste momento. Agora, de qualquer forma,
a preocupação de VExa. é procedente, sem dúvida
alguma, mas nós temos vários outros depoentes que
serão ouvidos, e nós faremos de tal forma que a oitiva
dos Srs. Ministros, ex-Ministros, ex-Presidentes do
Banco Central se faça no momento oportuno e com
todo o respeito e consideração que eles merecem
desta Casa.
A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Certamente, Sr. Presidente, é isso que ocorrerá. Isso faz
parte exatamente da qualidade desta Comissão, a
partir dos seus membros. Mas já acontecendo em outras ocasiões o mesmo tipo de questionamento que
estou aqui apondo nessa questão de ordem, de duas
maneiras a questão foi resolvida. Ela foi resolvida por
uma compreensão da Presidência da Comissão, di-
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zendo: "Havendo qualquer tipo de dúvida ou litígio,
poderemos colocar isso em votação agora, nominal".
Eu posso requerer alguma coisa aqui ou levar para
uma próxima sessão desta mesma CPI. Quando isso
não se dá, eu acho que nós temos e tivemos o cuidado na Comissão de Finanças, a partir do Líder Aécio
Neves, de então, de questionar a Presidência da
Casa. E a Presidência da Casa nos deu o seu parecer.
E o seu parecer é reafirmando o contido no § 50, do
art. 52, exatamente para evitar que as votações sejam
feitas de uma maneira não transparente. E ao final, e
eu posso lhe passar cópia mais tarde, registre-se,
para conhecimento e prática de todas as Comissões
incluídas, as Especiais e as de Inquérito. A observância escrita no art. 52, § 5°, do Regimento Interno, significa que a inclusão de matéria extrapauta só poderá
ocorrer a requerimento, por escrito, de um terço de
seus membros, com a minha assinatura inclusive,
aprovada pela maioria absoluta do respectivo colegiado em votação nominal. Então, V.Exa. me deu a resposta à questão de ordem. Creio que ela é definitiva e
eu anuncio a esta CPI que eu vou recorrer ao Plenário
da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleu ry) - V Exa. tem o direito de recorrer à Presidência
da Câmara dos Deputados e não ao Plenário, Deputada. Mas, de qualquer forma, eu reafirmo que uma
decisão da Presidência da Câmara não pode contrariar a Constituição do Brasil, que nós juramos respeitar
e obedecer. E na Constituição consta com muita clareza o procedimento a ser seguido.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela ordem, Sr. Presidente. Só para deixar claro, a assessoria do Ministério da Fazenda, se tiver algum tipo de
preocupação, que levante na hora, não chegue aqui
uma hora depois de começar a Comissão e parecer
que os Parlamentares aqui estão querendo criar qualquer tipo de constrangimento a quem quer que seja
do Governo ou fora dele. Porque não é esta a intenção
nem deste Relator nem de nenhum dos membros
aqui. Agora está se colocando como se a votação fosse obscura. Não. Obscura para aqueles que estavam
ausentes. Para aqueles que estavam presentes, ela
foi absolutamente tranqüila, e houve ali um momento
oportuno para se pedir a verificação. Então, eu requeiro, Sr. Presidente, que também comunique às assessorias dos Ministérios, que têm interesse aqui, quando VExa. marcar uma reunião. Talvez eles não tenham sabido que começaria às 14h30min.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Deputada Veda Crusius.
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A SRA. DEPUTADA VEDA CRUSIUS - Eu creio que, até para finalizar, as assessorias não têm tribuna. Portanto, eu requeiro que a discussão se processe entre aqueles que têm tribuna, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu só gostaria... A questão de ordem já foi
decidida por esta Presidência e, portanto, passa a ser
considerada matéria vencida. VExa. tem o direito de
recorrer à Presidência da Câmara dos Deputados.
Agora, quero deixar bem claro a V.Exa. que foi absolutamente transparente, acompanhado por todos que
estavam aqui a votação anterior. Está certo? A questão que V.Exa. levanta é justa porque está no Regimento. Mas eu prefiro seguir o texto da Constituição.
E me parece, data venia, que neste ponto o Regimento se choca diretamente com a Constituição. Mas nós
vamos dar seguimento. O Deputado Chico Sardelli
acaba de chegar, pode exercer o seu direito de voto.
Em seguida...
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - Sr. Presidente, eu gostaria de comunicar também que o Deputado Ricardo Berzoini irá exercer o seu direito de voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Já exerceu.
O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA _ O que já
fez. E agora, também, a presença do Deputado Chico

declaro empossado. Quero agradecer aos escrutinadores desta eleição a colaboração. Consulto o nobre
Deputado Roland Lavigne se deseja fazer uso da palavra. (Pausa.) Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO ROLAND LAVIGNE - Sr.
Presidente, apenas para agradecer aos pares desta
Comissão e me colocar à disposição de VExa. para
auxiliar nos trabalhos, quando necessário, e ao Deputado Robson Tuma, Relator desta Comissão, e dizer
que estarei sempre à disposição, trabalhando aqui
para que esta Comissão transcorra na maior tranqüilidade possível. Muito obrigado a todos que concordaram com a minha indicação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Sr. Relator, Deputado Robson Tuma, solícito
sua presença na Mesa. Nada mais havendo a tratar. ..
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, eu estarei ausente nos próximos dias. Estarei
em missão durante cerca de dez dias. Então, eu pediria a VExa. que não marcasse a próxima convocação e
que VExa. fizesse, através de ofício, posteriormente,
para que eu converse com VExa. sobre esta missão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Eu atendo ao requerimento do Sr. Relator e
declaro encerrada a presente reunião.

Sardelli para exercer o direito de voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Vamos encerrar a votação assim que o Deputado Chico Sardelli depositar o seu voto na urna.
(Pausa.) Está encerrada a votação. Convido o Deputado Ricardo Berzoini, juntamente com o Deputado
Chico Sardelli, para que façam a escrutinação.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA
FINANCEIRO PRIVADO" . (CPI - PROER).

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente, constam doze votos dentro da urna.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio
Fleury) - Comunico que há coincidência entre o número de sobrecartas e o número de votantes que assinaram a lista. Passemos à apuração. Deputado Roland
Lavigne, para 1° Vice-Presidente, um voto. Deputado
Roland Lavigne, dois votos. Deputado Roland Lavigne,
três votos. Deputado Roland Lavigne, quatro votos. Deputado Roland Lavigne, cinco votos. Deputado Roland
Lavigne, cinco votos. Deputado Roland Lavigne, seis
votos. Deputado Roland Lavigne, sete votos. Deputado
Roland Lavigne, oitos votos. Deputado Roland Lavigne, nove votos. Deputado Roland Lavigne, dez ";';,0'3.
Deputado Roland Lavigne, onze votos. Deputado Roland Lavigne, doze votos. Está encerrada a apuração.
Vou proclamar o resultado. Para 1° Vice-PrE.'~idente,
com doze votos, o Deputado Roland Lavigr.E, o C;,",~I

Ata da 28 Reunião, realizada em 19 de setembro de 2001
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois
mil e um, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, no plenário treze do Edifício Luís Eduardo Magalhães - Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar as relações do Banco Central do Brasil com o
sistema Financeiro Privado - PROER", sob a Presidência do Deputado Gustavo Fruet, presentes os seguintes senhores Deputados: Gustavo Fruet - Presidente; João Carlos Bacelar - 1.° Vice-Presidente; Milton Temer - 2.° Vice-Presidente; Romel Anízio - 3.°
Vice-Presidente; Alberto Goldman - Relator; Almeida
de Jesus, Danilo de Castro, Enivaldo Ribeiro, Fernando Gonçalves, Haroldo Lima, Ivan Valente, José Roberto Batochio, Márcio Fortes, Pedro Bittencourt, Rita
Camata e Wagner Rossi (titulares); Antônio do Valle,
José Pimentel e Veda Crusius (suplentes). Deixaram
de registrar suas presenças os Deputados: José Carlos Fonseca Jr. e José de Abreu. Havendo número re-
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gimental O Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e anunciou que a Ata da reunião anterior tinha sido distribuída, por cópia, aos senhores deputados. Requerida pelo Deputado Romel Anízio a dispensa de sua leitura, pela Secretaria, e não tendo
quem quisesse discuti-Ia, em votação, a Ata foi aprovada, unanimemente. ORDEM DO DIA: Elaboração
do Roteiro dos trabalhos e Apreciação dos seguintes
Requerimentos: 1) REQUERIMENTO N° 01/01 - do
Deputado Milton Temer e outros, que "requer a convocação do Sr. Cláudio Mauch, ex-diretor do Banco
Central do Brasil, para prestar depoimento, na condição de testemunha"; 2) REQUERIMENTO N° 02/01 do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a
convocação do Sr. Daniel Dantas, presidente do Banco Opportunity, para prestar depoimento, na condição
de testemunha"; 3) REQUERIMENTO N° 03/01 - do
Deputado Milton Temer e outros, que "requer a convocação do Sr. Pércio Arida, ex-presidente do Banco
Central do Brasil, para prestar depoimento, na condição de testemunha"; 4) REQUERIMENTO N° 04/01 do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a
convocação do Sr. Pedro Parente, ex-diretor do Banco Central do Brasil, para prestar depoimento, na condição de testemunha"; 5) REQUERIMENTO N° 05/01
- do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a
convocação do Sr. José Andrade Vieira, ex-presidente do Banco Bamerindus, para prestar depoimento,
na condição de testemunha"; 6) REQUERIMENTO N°
06/01 - do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a convocação do Sr. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central do Brasil, para prestar depoide
testemunha";
7)
mento,
na
condição
REQUERIMENTO N° 07/01 - do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a convocação do Sr. Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central do Brasil,
para prestar depoimento, na condição de testemunha"; 8) REQUERIMENTO N° 08/01 - do Deputado
Milton Temer e outros, que "requer a convocação do
Sr. Gilberto Nobre, ex-diretor do Banco Central do
Brasil e ex-vice-presidente do Banco Excel, para
prestar depoimento, na condição de testemunha"; 9)
REQUERIMENTO N° 09/01 - do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a convocação do Sr. Fernão
Bracher, ex-presidente· do Banco Central do Brasil,
para prestar depoimento, na condição de testemunha"; 10) REQUERIMENTO W 10/01 - do Deputado
Alberto Goldman, que "requer informações ao Procurador-Gerai da República"; 11) REQUERIMENTO N°
11/01 - do Deputado Alberto Goldman, que "requer informações ao Presidente do Tribunal de Contas da
União"; e 12) REQUERIMENTO N° 12/01 - do Depu-
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tado Alberto Goldman, que "requer convocação do Sr.
Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central do
Brasil, como testemunha". Antes de iniciar a ordem do
dia, o Presidente teceu algumas considerações sobre
a pauta da reunião e a ordem dos trabalhos, envolvendo o Roteiro a ser observado nas ações da CPI;
em seguida passou a palavra, pela ordem, aos Deputados: 1) Alberto Goldman, que apresentou sugestões sobre o Roteiro dos trabalhos a ser adotado pelo
Órgão, tendo como ponto de partida a convocação do
ex-Presidente do Banco Central do Brasil - Dr. Gustavo Loyola, pela contemporaneidade de sua gestão, no
Banco, com os fatos a serem investigados, sugestão
que materializava em Requerimento constante da pauta desta reunião; defendeu, também, que as ações
da CPI sejam sempre precedidas de uma avaliação,
para evitar equívocos, e que os Requerimentos, nos
seus variados sentidos, na medida do possível se fa. çam acompanhar de justificativas facilitadoras do encaminhamento pretendido; 2) Milton Temer, que concordou com os pontos de vista exposto pelo Relator,
inclusive quanto ao início dos trabalhos pela convocação do Dr. Gustavo Loyola, objeto também de requerimento seu, igualmente constante da pauta desta reunião, acrescentando que a Comissão já deveria providenciar, junto ao Banco Central, a requisição de documentos pertinentes ao PROER; 3) José Pimentel, que
elogiou as idéias lançadas pelo Relator e se mostrou
preocupado com o volume de documentos a ser analisado, razão pela qual sugeria sua requisição, se viável, por meio magnético, num prazo de atendimento
que poderia variar de dez a quinze dias; 4) Ivan Valente, que ofereceu sugestões sobre o processamento
das informações a serem colhidas pela CPI, defendendo, também, que os documentos possam chegar
com a devida antecedência, a fim de viabilizar as
ações, tanto no momento da abordagem do assunto
como posteriormente a ela; e 5) José Roberto Batochio, que falou sobre a importância da requisição das
informações à Procuradoria-Geral da República, sugerindo que isto seja feito diretamente às Procuradorias Regionais, nos Estados, ao invés de sê-lo por intermédio do Procurador-Geral, medida que economizará bastante tempo. Retornando à palavra, o Presidente Gustavo Fruet informou que estava agendando
visita, acompanhado do Deputado Alberto Goldman,
com o Procurador-Geral da República, objetivando facilitar os encaminhamentos pertinentes junto ao Ministério Público Federal. Das manifestações ocorridas
nasceu uma posição consensual no sentido de que
fosse apreciada, na reunião, apenas a proposta de
convocação do Dr. Gustavo Loyola, ex-Presidente do
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Banco Central do Brasil, adiando-se a apreciação dos
demais Requerimentos para a próxima reunião. Selado tacitamente o acordo, o Presidente anunciou o
item 6 da pauta: Requerimento n.o 06/01 - do Deputado Milton Temer e outros, que "requer a convocação
do Sr. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Centrai do Brasil, para prestar depoimento, na condição
de testemunha". Em votação: aprovado, unanimemente, ficando prejudicado o Requerimento n.o
12/01, do Deputado Alberto Goldman, tendo em vista
a coincidência de objeto. Prosseguindo, o Presidente
convocou reunião deliberativa para a próxima Terça-feira, às 14 horas, em plenário a ser definido, e reunião de audiência pública, na Quarta-feira, às 14 horas, no plenário 16, com vistas a ouvir o Dr. Gustavo
Loyola, na forma proposta no Requerimento aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas e quinze minutos. O
inteiro teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após serem decodificadas, farão parte deste
documento. E, para constar, eu, Manoel Amaral A/vim
de Paula, Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Gustavo Fruet, e encaminhada à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da 2 a reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as relações do Banco
Central do Brasil com o sistema financeiro privado.
Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuída cópia da ata da primeira reunião e, sendo assim, indago
se há necessidade da sua leitura.

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Peço a
dispensa da leitura; já foi distribuída, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Consultado o Plenário. Não havendo objeção, dispensada a leitura. Coloco a ata em discussão. (Pausa.) Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco a ata
em votação. Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se acham. Aprovada a ata. Ordem do
Dia. Esta reunião foi convocada para definição da
agenda dos trabalhos na Comissão e deliberação de
requerimentos. Antes de passar a palavra ao Relator,
prestaria alguns esclarecimentos ao Plenário. Primeiro, nós pedimos a distribuição, conforme deliberado
na última sessão, da cópia de toda legislação referente ao programa, ao PROER, bem como da cópia do
sub-relatório da CPI do Sistema Financeiro do Senado, que tratou do sistema. Conforme decisão da Presidência desta Casa, temos que proceder à publicação, na Ordem do Dia das Comissões, para conheci-
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mento prévio dos requerimentos a serem apreciados
nas reuniões de Comissões. Em face desse fato, votaremos hoje os requerimentos apresentados com antecedência que permitiram sua divulgação; os que vierem a ser apresentados durante ou após a reunião
serão apreciados depois de regimentalmente pautados para a reunião seguinte. Solicito aos Srs. Parlamentares que tenham sugestões de realização de audiência pública, diligências, tomada de depoimento
de autoridades e requisição de documentos, que os
formalizem através de requerimentos escritos e devidamente instruídos. No tocante aos requerimentos
que solicitem quebra de sigilo, deverão ser encaminhados com a respectiva fundamentação do pedido,
ou seja, deve-se justificar a real necessidade de tal
medida. Reitero que essa é uma preocupação para
que a Comissão não se perca em questões procedimentais e tenha toda condição de análise de mérito.
Inicialmente, passarei a palavra ao Sr. Relator, Deputado Alberto Goldman, para que apresente sua proposta e, em seguida, darei a palavra aos demais
membros da Comissão. Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, nós estamos recolhendo
uma série de sugestões no sentido da elaboração do
roteiro e das primeiras audiências. A mim parece que
a forma de maior bom senso, para que a gente possa
caminhar, seria nós termos, em primeiro lugar, um conhecimento dos antecedentes do sistema financeiro,
antecedentes em relação ao PROER, à data do
PROER, para que a gente tenha um conhecimento
mais razoável de como é que o sistema funcionava,
quais eram as deficiências do sistema, até para que
entendamos por que se chegou àquela situação de
dificuldades, para não dizer mais do que isso, daqueles bancos que acabaram entrando no programa que
foi instituído. Avaliar, em seguida, o programa em si.
E, a partir da avaliação do programa, nós teremos
uma visão de quais são os resultados desse programa e, aí, evidentemente, faríamos uma análise de
todo tipo possível e imaginável em relação ao sistema
todo, aos erros e acertos que foram feitos em relação
ao programa, e principalmente para que se chegue,
depois, aos resultados finais, com sugestões, com
encaminhamentos, com decisões desta Comissão
que visem tomar as medidas que têm que ser tomadas, qualquer que seja o âmbito, especialmente o âmbito administrativo, no qual se conclui por sugestões
de mudanças, se for o caso, e conduta do sistema de
controle público do próprio Banco Central, para que
situações que ocorreram não venham a ocorrer mais.
Nós recebemos aqui uma série de requerimentos, fo-
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ram enviados... Basicamente, existem vários requerimentos do Deputado Milton Temer, e requerimentos
meus. Eu queria sugerir a esta Comissão, como norma da Comissão, que procurássemos, em todos os
requerimentos que fossem feitos, explicitar alguma
justificativa, explicando o porquê daquele requerimento. Não só aqueles que são obrigatoriamente instruídos regimentalmente, em função de uma quebra
de sigilo, mas aqueles que solicitam algum tipo de informação ou aqueles que solicitam algum tipo de audiência, para que a gente pudesse dar o parecer sobre isso de uma forma mais consciente - porque que
aquela convocação foi feita ou foi pedida, porque que
aquele convite ou aquela convocação foram desejados pelo Deputado. Então, nesse conjunto de requerimentos, Deputado Milton Temer, eu queria propor que
a gente fizesse aqui, num acordo... Eu acho que nós
temos um primeiro momento. O primeiro momento
seria uma avaliação do sistema financeiro, uma apuração do programa em si. E, para isso, eu acho que
coincide, inclusive, a proposta do Deputado Milton Temer com uma proposta que eu fiz de convocação do
Dr. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Central,
que, no período anterior, participou, durante muito
tempo, do sistema financeiro. Parece-me até que não
apenas uma vez, mas esteve em vários momentos no
Banco Central, foi o responsável, pelo menos, o partícipe, um dos mais importantes no momento da emissão do PROER, e até depois, no acompanhamento
dos resultados do PROER, dos acontecimentos que
foram se dando posteriormente com as intervenções
no sistema bancário. Eu queria propor, então, a esta
Comissão a seguinte forma de ação: neste primeiro
momento, sugiro que aprovemos a convocação do Dr.
Gustavo Loyola, para semana que vem, se possível,
já, terça ou quarta-feira, e na outra terça... Quer dizer,
nesta mesma semana que vem, na terça ou na quarta-feira, faríamos uma deliberativa. Aí, sim, eu procuraria condensar as sugestões, tentando dar um pouco
essa, vamos dizer assim, essa ordem de seqüência
das convocações, de maneira que a gente pudesse
ter uma conduta sempre um pouco mais... Eu sei que
CPI não é uma coisa que a gente possa organizar de
uma forma absoluta, elas vão... as coisas vão ocorrendo à medida dos depoimentos, à medida dos
acontecimentos. Mas seria útil se nós pudéssemos fazer uma avaliação, num primeiro momento, e já fazermos um primeiro roteiro com as solicitações feitas pelos Deputados e algumas a mais que possam vir. Eu
tenho algumas sugestões também a serem feitas.
Mas, neste primeiro momento, sugiro que a gente
aprove a convocação do Dr. Gustavo Loyola. Poderia
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ser, talvez, na quarta-feira; não sei se é melhor na
quarta ou na terça. E na terça faríamos uma reunião
deliberativa já em cima de um roteiro. Eu pediria aos
Srs. Deputados, inclusive ao Deputado Milton Temer,
que já tez essas solicitações, que procurassem fazer
algumas justificativas. Algumas delas são simples e
são até visíveis a olho nu; outras, é preciso entender
porque é que se pede a presença desse ou daquele e,
aí, a gente colocaria à deliberação do Plenário. Então,
a minha sugestão é essa: que a gente dê um primeiro
passo, agora, um tempinho para que a gente se organize, e um primeiro passo, já convocando o Dr. Gustavo, até para ganhar tempo, até para que a gente não
chegue no final do prazo com o prazo muito apertado
ou, no máximo, pressionando-nos. Eu mesmo fiz,
além dessa proposta do Sr. Gustavo Loyola, até para
antecipar, dois requerimentos de informações, um à
Procuradoria-Geral da República, que acho que coincide - inclusive, tem alguns que vieram e seriam extrapauta, e eu sugiro que o extrapauta também entre
nesse mesmo processo - ... Seria requerer informações do Ministério Público a respeito do andamento
de todos os processos que, por acaso, existam, ou até
daqueles que tenham sido arquivados. E, para o Tribunal de Contas da União também, na mesma linha,
se houver ações em relação ao PROER, às entidades
que entraram dentro do PROER, tudo aquilo que já
caminhou, foi eventualmente arquivado, as decisões
que já foram tomadas e aquilo que está em andamento em relação a esses dois órgãos: Ministério Público
Federal e Tribunal de Contas da União. Essa a sugestão que eu faço aos Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra o Deputado Milton Temer.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, eu tenho impressão que, para o primeiro passo, o Relator Alberto
Goldman faz uma proposta absolutamente procedente, correta. Acho, inclusive, que o melhor nome para
fazer a abertura dessas reuniões é o do Dr. Gustavo
Loyola, realmente, porque o Dr. Gustavo Loyola... até
porque ele viveu o âmago desse processo do PROER
naquilo que tem de mais complexo e mais discutível.
São exatamente as intervenções no Banco Econômico, no Banco Nacional. Eu diria até, primeiro, antes da
intervenção do Banco Econômico, a discussão de auxílio ao Banco Econômico que foi dado e que só se
transformou em questão do PROER meses depois.
Eu estou de acordo com isso. É evidente que eu tenho
uma preocupação - e concordo que todas as preocupações e eixos do Relator são legítimos, eu quero
acrescentar as preocupações de fazer sugestões e
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mudanças e até de nova legislação -, eu tenho uma
preocupação explícita também com a questão de,
dentro desse processo, independentemente do julgamento de seu mérito, o caráter de ilegalidades que
possam ter sido cometidas ou irregularidades. Então,
nesse sentido, eu acho que eu queria propor o seguinte: primeiro, nós não temos prazo de encerramento para estabelecer um prazo fechado para convocação. A CPI, ela vai ter uma dinâmica própria. Eu
acho que no depoimento do Dr. Gustavo Loyola e das
perguntas que serão feitas a ele, muitas justificativas
se tornarão desnecessárias, da convocação de pessoas para palestras, para testemunhos ou para intervenções futuras. Acho que é importante também a
questão do Ministério Público, estou preocupado com
isso, porque há uma série, realmente, de ações que
têm andamento, que têm denúncias, que têm processos já montados, que estão engavetados na Justiça
de Brasília e que, evidentemente, serão trazidos à luz,
agora, aqui. Por exemplo, eu acho que a partir desses... do próprio conjunto desses autos, nós tenhamos que convocar e convidar até os próprios Procuradores, que operaram essas investigações, e que eu
sei, na época, porque acompanhei, e o Deputado
Goldman sabe, os Deputados do Partido dos Trabalhadores que estão aqui nesta Comissão são quatro
Deputados que... o Berzoini ainda não era Deputado,
mas como Presidente de sindicato em São Paulo,
acompanharam detalhadamente, lutaram desde o
primeiro momento essa questão do PROER. Então,
nós temos necessidade, talvez, de convidar alguns
representantes do Ministério Público por saber de
muita coisa que eles têm como informação, até das
dificuldades que foram criadas para eles para a realização das suas investigações. Foram coisas sérias.
Então, eu quero manifestar o acordo de procedimento, o acordo com a proposta do Deputado Alberto
Goldman e eu creio que a gente inicia bem o trabalho
desta Comissão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
até lembraria que provavelmente, num certo momento, nós, à medida em que a Comissão vai andando,
nós vamos sentir necessidade de convocações. Nós
vamos fazer um primeiro roteiro, um segundo, um terceiro, quantos forem necessários para andamento.
Evidentemente que eu tenho que me apoiar inicialmente no Regimento Interno, que diz que nós temos
um prazo de 120 dias, e eu gostaria de chamar atenção da Comissão para que a gente trabalhe o máximo
possível dentro do prazo de 120 dias. Podemos pedir
a prorrogação de 60 dias, vai ser uma decisão da Comissão em pedir a prorrogação de 60 dias. Depoi~, é
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evidente que vai chegar um certo momento no ano
que vem ... nós temos todos, temos um ano eleitoral e
vai ser importante, acredito, sob pena da gente não
ter número também. Se a gente for muito longe, podemos chegar num ponto, desejar uma determinada coisa e, depois, não conseguir.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pode estar certo de que vai ser tão quente esta CPI, Deputado Goldman, que certamente ela vai ter sempre excesso de número ano que vem, para as campanhas
eleitorais.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN Não sei, não. Em todo caso, para que a gente vai procurar adivinhar essas coisas, né? É só adivinhar.
O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Pelo número aqui, não é esse o prenúncio.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN Mas, enfim, eu acho que a preocupação nossa é começar, começar pelo caminho certo, começar dessa
forma. Semana que vem, na terça-feira ... eu proponho
que na terça-feira eu apresente, então, já um roteiro
de mais duas, três semanas adiante, pelo menos, de
convocações, em função dessas solicitações. E, repito, pediria, como alguns requerimentos já foram feitos... Agora estou vendo, alguns requerimentos estão
com justificativas. É importante a justificativa, porque,
de vez em quando, você não sabe nem porque está
sendo solicitado aquilo lá. Então, é essa a minha proposta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Deputado José Pimentel.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, Sr. Relator, quero registrar que o procedimento inicial, inicialmente traçado pelo Sr. Relator, é
procedente para que nós possamos ter uma dinâmica
melhor dos trabalhos. Eu tenho algumas preocupações, que dizem respeito à quantidade de informações que esta Comissão deverá receber e o seu processamento e também o seu recebimento. Por exemplo, nós necessitamos dos autos dos inquéritos que a
Polícia Federal e o Ministério Público Federal abriram
sobre os bancos envolvidos com o PROER. Nós sabemos que normalmente leva em torno de dez, quinze dias, para que nós... para que as instituições mandem esses documentos. Nós sabemos também que o
Tribunal de Contas da União, a Secretaria Federal de
Controle Interno do Ministério da Fazenda também ...
esses dois órgãos realizaram uma série de auditorias,
uma série de levantamento de dados que, para nós,
serão muito importantes. E essas instituições, se pudessem nos mandar parte dessas informações já, em
meio magnético, talvez facilitasse bastante o nosso
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trabalho. Sabemos também que a CPI do Sistema Financeiro no Senado, na época, contratou uma consultoria para fazer todo levantamento sobre as operações do PROER, que resultou, Sr. Presidente, nesse
documento em que VExa. já nos adianta, chamado
Fato Determinante nO 6. Eu estive dando uma lida,
são dados muito importantes para o nosso trabalho,
mas acredito que seria importante que nós recebêssemos todo esse levantamento feito pela Auditoria e
pela Consultoria do Senado Federal, porque são documentos que nos subsidiariam. E, neste sentido, fiz
doze requerimentos, dei entrada dos mesmos hoje.
Nós temos um ato da Mesa que determina que precisam ser entregues 24 horas antes. Como nós estamos acordando para terça-feira analisarmos e deliberarmos, eu iria apresentar um pedido de inclusão extrapauta, de acordo com o ato da Mesa. Mas, em face
disso, não vou apresentar até porque eu acredito que
o procedimento traçado pelo Sr. Relator atenderá às
nossas reivindicações, aos nossos objetivos. E apresentei também algumas convocações de personalidades e pessoas do serviço público, que eu entendo
que são fundamentais. E deixaria ressaltado que
aqueles requerimentos que, talvez, exigissem de nós
um detalhamento maior fossem aqueles que tratassem da quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico,
pela própria magnitude que têm essas questões. Os
demais, quando fossem, dissessem respeito a documento público, ou seja, já produzidos por órgãos públicos, a nossa justificativa, para não ser cansativo,
pudesse ser mais sucinta a forma de procedimento,
por tratar já de documentos públicos. E quando nós
fôssemos tratar da quebra de sigilo, aí, sim, nós fizéssemos toda uma justificativa muito mais detalhada,
até para que nós tivéssemos clareza da sua abrangência, do seu alcance, para evitar o extrapolamento
da área de atuação. Portanto, eu tenho um acordo
com as proposições do Sr. Relator, e na próxima terça-feira, nós vamos deliberar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
gostaria só de fazer uma observação, Deputado Pimentel, se me permite o Presidente. tenho uma preocupação sempre com volumes de papel; peso e volume. Acho que nós temos que ter todos os documentos
evidentemente necessários para gente poder trabalhar, evidentemente, mas nós precisamos tomar um
certo cuidado para gente não se perder no meio dos
papéis e se dissolver no meio da papelada. Isso já vi
ocorrer em muitas CPls. Pede-se tanta, tanta coisa,
que, depois, você não consegue esmiuçar aquele materia/ e você acaba se perdendo. Então, tudo bem,
acho todos documentos necessários, sim, mas sem-

Setembro de 2001

pre eu vou procurar tomar o cuidado para que eles sejam aqueles necessários ao esclarecimento do fato,
exatamente para evitar que a gente possa se perder no
meio desse mundaréu... Nós vamos ter que ter equipe
de análise. Nós mesmos, pessoalmente, dificilmente
poderemos, cada um de nós, fazer uma avaliação de
toda uma papelada que chega. Nós vamos trabalhar
com as Assessorias, evidentemente. Mas acho que é
importante que isso seja bem dirigido. Por isso que
quero dar uma estudada nas proposta que VExa fez.
Eu já tinha feno. Vou juntar as minhas com as de VExa
para que a gente, então, procure E talvez a gente possa fazer em etapas, não precisa fazer tudo de uma vez.
Vai-se solicitando material que se julgue necessário na
primeira etapa. Depois, se precisar mais, a gente pede
mais; não há nenhum impedimento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Eu acredno, Sr. Presidente, que todos os requerimentos que
são fenos, eles têm como objetivo aprofundar o conhecimento. Até porque grande parte desses documentos
são públicos e munas de nós já os analisamos. Eu já os
analisei. Mas uma coisa é o banco de dados que nós
possuímos, outra coisa é o banco de dados que a CPI
precisa possuir. Portanto, eu sou muito cauteloso, até
porque não é a primeira CPI, com o nosso Relator, que
nós participamos. Tenho muito cuidado com os requerimentos. Todos aqui, Sr. Relator, eles são fundamentais
para o desate da matéria.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presidente, pela ordem. É porque vai na lógica do que o
Deputado José Pimentel está dizendo que considero
importante. Por exemplo, eu acho que era algo que
nós da Mesa teríamos que tomar providência de ser
imediato. Eu me lembro perfeitamente que, por ocasião da implantação do PROER, o Dr. Gustavo Loyola
esteve aqui, não na condição de CPI, mas nas audiências públicas. Podíamos perguntar e ele respondia o que ele queria responder. Mas eram distribuídos
os quadros. principalmente sobre o Banco Nacional e
o Banco Econômico, a respeito do que realmente tinha sido aplicado nesses bancos, o que havia de correntista, quais eram, enfim, as contas que justificavam a intervenção. Esses documentos são documentos que certamente o Banco Central tem com facilidade para nos fornecer e acrescidos pelo menos aos
documentos detalhados do relatório do Senador João
Alberto, que não aparecem no relatório... Ele cita números, mas não aparecem os relatórios. Ele até denuncia que o Banco Central criou muita dificuldade
para fornecê-los. Mas, de qualquer maneira, existem.
Eu acho que são instrumentos preliminares para o
nosso trabalho.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Antes de passar a palavra ao Deputado Ivan Valente, até para justificar, já solicitamos para a consultoria
um levantamento inclusive contábil, com os dados
disponíveis. A partir daí, complementar com os pedidos de informação. Mas não foi possível, nesses dias,
a elaboração desse documento. Deputado Ivan Valente.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É sobre
essa questão do processamento das informações, Sr.
Presidente. Eu acho que certamente vai ter um acúmulo de informações, de papéis, etc. Agora, eu acho
que a CPI e os seus membros, eles têm que ter acesso o mais rápido possível à documentação. Cada partido ou os Parlamentares podem ter uma equipe para
processar esses dados. Porque o problema é que
para agir, digamos assim, tanto para elaborar a intervenção nas audiências, como para requerer outras informações, como para pedir quebra de sigilo bancário
de outro tipo é importante ter em mãos essa documentação, porque não necessariamente nós vamos
ter que esperar um depoimento para requerer questões desse tipo. Também porque, de posse desse material, chamo a atenção particulannente de V.Exa no
sentido de requerer os materiais com a maior brevidade do Ministério Público, do que já foi levantado pelo
Ministério Público. Porque, a partir daí, inclusive, nós
podemos aqui redirecionar convocações, depoimentos, etc. Então, na minha opinião, a chegada dos materiais com brevidade é uma questão bastante importante, para que a gente possa realmente deslanchar e
fazer com mais precisão as propostas que nos interessam.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Também só para registrar, independente da solicitação formal ao Ministério Público, entendendo a questão de competência e respeitando essa divisão, nós já
pedimos uma audiência, na Procuradoria Geral da
República, para também a Comissão representar-se
lá e fazer essa solicitação de brevidade. Continua em
discussão a proposta do Sr. Relator.
O SR.
DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, apenas para, verificando que preocupação é celeridade no atendimento das
requisições de documentos, apenas aqui para uma
sugestão, que, se for acolhida, em relação a um dos
requerimentos formulados pelo Sr. Relator, Deputado
Alberto Goldman ... É que verifico que esta solicitação
ao Sr. Procurador-Geral da República, para que nos
informe quais são os procedimentos ali existentes
que envolvam persecução, apuração de responsabilidades de diretores de entidades financeiras que te-
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nham sido beneficiadas por alguma forma com recursos do PROER, penso, Sr. Presidente e Sr. Relator,
que nós poderíamos abreviar o caminho, porque se o
Procurador- Geral da República vai fazer um levantamento nos Estados, então, digamos assim, as persecuções penais relativas a irregularidades perpetradas
por diretores de entidades financeiras são promovidas na Justiça Federal local. Por exemplo: se nós quiséssemos, por hipótese, saber o que há em matéria
de persecução penal em relação ao Banco Nacional,
nós tínhamos que oficiar à Procuradoria-Geral da República, em Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, que
eram as sedes do estabelecimento bancário. Banco
Econômico, sem dúvida nenhuma, a Procuradoria da
República da Bahia. BANESPA, São Paulo, e assim
por diante. Então, ao invés de nós solicitarmos diretamente, à guisa de sugestão apenas, ao Sr. Procurador- Geral da República, nós poderíamos oficiar. São
apenas 27 Capitais no Brasil, nós poderíamos oficiar
às Procuradorias da República nas Capitais, solicitando a notícia de persecuções penais e apuratórios
existentes em relação a entidades financeiras que tenham sido beneficiárias de programas de assistência
financeira do PROER. É uma sugestão que eu deixo
feita aqui para encurtar o caminho e economizar o
tempo, que era a preocupação de todos aqui.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E
eu acho que V.Exa poderia fazer esse requerimento,
formalizar esse requerimento para que a gente até,
quem sabe, conversasse com o Procurador-Geral
para sabermos qual seria o encaminhamento mais rápido. O que nós queremos é mais rapidez, mais celeridade nisso.

o SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Posso
dar uma sugestão para isso, Sr. Relator. A proposta
do Deputado José Roberto Batochio é absolutamente
procedente. Muitas das investigações inclusive começaram por representações nossas. Então, por exemplo, a questão patrimonial que atinge, fundamentalmente, as instituições públicas, elas estão na Procuradoria-Gerai do Distrito Federal. Porque, num primeiro momento, não foi por acidente que eu tive o azar de
cunhar o codinome de "engavetado!'" ao bravo Procurador-Gerai e não quero conflitos com ele. Mas nós fazemos a representação direta aqui à Procuradoria-Gerai do Distrito Federal e nós sabemos até quem
são os Procuradores que desenvolveram esses processos. São três aqui em Brasília, dois no Rio de Janeiro - fundamentalmente para os que estão no escopo desta CPI-, criminal na Bahia e no Rio de Janeiro
também.
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o SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Se me permite, também quando o Banco Central encontra, num processo de liqüidação ou

queira fazer uso da palavra, convoco reunião a realizar-se na próxima terça-feira, às 14h, nesta Comissão. Está encerrada esta reunião.

de intervenção, o Banco Central encontra irregularidades, o encaminhamento é direto para o Ministério
Público local, à Procuradoria da República local.
Então, eu acho que poderei formalizar o requerimen-

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO na 57-A, DE 1999, DO SENHOR
JOÃO LEÃO, QUE "ALTERA O ART. 159 DA

to...

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA INSTITUIR O
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS FONTES DE
RECURSOS" (FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO SEMI-ÁRIDO).

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN Pediria a V.Exa. que formalizasse para que a gente
pudesse estudar isso também com a nossa Assessoria jurídica.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Então, sugiro, para encaminhamento, que se coloque em votação o primeiro requerimento, que é do
Deputado Milton Temer. E consulto o Sr. Relator se o
subscreve também, por ter sido...
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É
o mesmo, não?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- É o mesmo. Daí, fica prejudicado. Colocaremos em
votação esse requerimento e, portanto, todos os demais serão analisados na reunião, na próxima terça-feira.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu só
faço uma consulta. Já houve algum contato prévio
que garantisse que o Dr. Gustavo Loyola... Era bom a
gente ter uma alternativa pelo caso do Dr. Gustavo
Loyola não puder vir na primeira semana.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Fica como sugestão. Quarta-feira, audiência, e, logo
na seqüência, tentaremos já o primeiro contato. Se
houver alguma modificação, comunicamos à Comissão. Então, em votação o Requerimento na 6, do Deputado Milton Temer e outros, que requer a convocação do Sr. Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco
Central do Brasil, para prestar depoimento na condição de testemunha. Em votação. Os Parlamentares
que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado. Fica já também determinada reunião deliberativa para a próxima terça-feira, às 14h, neste plenário, com o objetivo de analisar todos os requerimentos e a sugestão de agenda por parte do Sr. Relator; e fica marcada para a próxima quarta-feira a audiência pública para ouvirmos o depoimento do Dr.
Gustavo Loyola.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN Terça-feira seria a reunião deliberativa?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Terça-feira, reunião deliberativa; e quarta-feira, reunião de audiência pública. Não havendo mais quem

Ata da 48 Reunião Ordinária, realizada em 19
de setembro de 2001.
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois
mil e um, às quinze horas e vinte e oito minutos, no
plenário na 08 do anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniuse ordinariamente a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição na 57A, de 1999, do Senhor João Leão,
que "altera o art. 159 da Constituição Federal, para
instituir o Fundo Nacional de Desenvolvimento do
Semi-Árido e prevê suas fontes de recursos" (FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DO
SEMIÁRIDO). Compareceram os Deputados Ariston
Andrade, Armando Abílio, Arnon Bezerra, Augusto
Farias, Avenzoar Arruda, Carlos Dunga, Fernando Diniz, Haroldo Lima, Helenildo Ribeiro, João Caldas,
João Leão, Jonival Lucas Júnior, Jorge Khoury, Jorge
Alberto, José Rocha, Manoel Salviano, Marcelo Castro, Nelson Otoch, Paulo Braga, Pimentel Gomes, titulares; Antonio do Valle, José Unhares, Luiz Alberto,
Márcio Reinaldo Moreira, suplentes. Não compareceram os Deputados Armando Monteiro, Carlos Batata,
Cleuber Carneiro, Félix Mendonça, João Magalhães,
Lavoisier Maia, Pedro, Corrêa, Pedro Valadares, Roberto Pessoa, Waldir Pires, Wellington Dias e Wolney
Queiroz. Havendo número regimental, o Presidente
declarou abertos os trabalhos. ATA: Tendo em vista a
distribuição antecipada de cópias da ata da reunião
anterior aos membros presentes, o Presidente consultou o Plenário sobre a necessidade de sua leitura,
que foi dispensada, a pedido do Deputado José Rocha. Em discussão, não houve oradores. Em votação,
foi aprovada a ata da terceira reunião. Correspondências Expedidas: Ofício na 1, de 29/08/01, ao Dr. Ricardo José Pereira Rodrigues, Diretor da Consultoria Legislativa, solicitando providências para que seja designado assessoramento e consultoria técnica especializada para auxiliar o Deputado João Magalhães
nos trabalhos de Relatoria desta Comissão Especial;
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Ofício n° 2, de 05/09/01, ao Exmo. Sr. Raul Jungmann,
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, convidandoo a participar de reunião de audiência pública
nesta Comissão; Ofício n° 3, de 05/09/01, ao Dr. Ramez Tebet, Ministro de Estado da Integração Nacional, convidandoo a participar de reunião de audiência
pública nesta Comissão; Ofício n° 4, de 05/09/01, ao
Dr. José Francisco Rufino, DiretorGeral, do DNOCS,
convidandoo para participar da reunião de audiência
pública, no dia 12/09, às 14 horas, nesta Comissão;
Ofício nO 5 , de 05/09/01, ao Dr. Jeson Kelman, Presidente da Agência Nacional de Águas, convidandoo a
participar da reunião de audiência pública no dia
03/10/01, nesta Comissão; Ofício n° 6, de 05/09/01,
ao Dr, Mozart de Siqueira Campos Aráujo, Presidente
da CHESF, convidandoo a participar da reunião de
audiência pública no dia 03/10/01, nesta Comissão;
Ofício n07, de 05/09/01, ao Dr. Bayron de Queiroz,
Presidente do Banco do Nordeste, convidandoo a
participar da reunião de audiência pública no dia
10/10/01, nesta Comissão; Ofício nO 8, de 05/09/01,
ao Dr. Airson Bezerra Lácio, Presidente da
CODEVASF, convidandoo a participar de reunião de
audiência pública nesta Comissão . Documento Recebido: Requerimento n° 12/01, recebido em
19/09/01, do Deputado Arnon Bezerra que requer
seja convidado para reunião de audiência pública o
Exmo. Sr. Caio Luiz de Carvalho Presidente da
EMBRATUR. ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÃO DE
REQUERIMENTOS: n° 9/01 do Deputado Mário Negromonte que requer seja convidado para reunião de
audiência pública o Exmo. Sr. Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho; n° 10/01 dos Deputados Fernando Ferro e Avenzoar Arruda que requer seja convidado para reunião de audiência pública o Sr. José
Artur Padilha, responsável pelo Projeto Base Zero (integrante da agenda 21 brasileira); e n0 11/01 do Deputado Clementino Coelho que requer sejam convidados para reunião de audiência pública os Senhores
Deputados: Inocêncio de Oliveira Líder do Bloco
PFUPST; Jutahy Junior Lider do PSDB; Geddel Vieira Lima Líder do PMDB; Walter Pinheiro Líder do PT;
e Inácio Arruda Líder do Bloco PCdoB/PSB. O Presidente submeteu à apreciação do Plenário o requerimento n° 09/01, do Deputado Mário Negromonte,
subscrito pelos Deputados José Rocha, Haroldo Lima
e Arnon Bezerra que requer seja convidado para reunião de audiência pública o Ministro do Meio Ambiente, Exmo. Sr. José Sarney Filho. Os Deputados José
Rocha, Haroldo Lima e Amon Bezerra, encaminharam a votaçã~ do requerimento. Em votação, foi aprovado o requenmento nO 09/01. O Presidente anunciou
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a apreciação do requerimento n° 10/01, de autoria
dos Deputados Fernando Ferro e Avenzoar Arruda.
Dada a ausência dos autores do requerimento n°
10/01, este teve sua apreciação adiada. O Presidente
submeteu à apreciação do Plenário o requerimento n°
11/01, de autoria do Deputado Clementino Coelho,
subscrito pelos Deputados Jonival Lucas Júnior, Haroldo Lima, José Rocha e Jorge Khoury, que encaminharam a votação do citado requerimento. Em votação, foi aprovado o requerimento n° 11/01. Aprovado
o requerimento para inclusão de matéria extrapauta,
passouse à apreciação do requerimento n° 13/01, de
autoria do Deputado José Rocha, que requer sejam
convidados para reunião de audiência pública os senhores Sérgio Besserman Viana, Presidente do IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Wolker
Kirshof, Diretor do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Deputado José Rocha encaminhou a votação do requerimento. Em votação, o requerimento n° 13/01 foi aprovado. Teceram comentários sobre os trabalhos da Comissão os Deputados
João Leão, José Rocha, Haroldo Lima, Arnon Bezerra, Jonival Lucas Júnior, Jorge Khoury, Manoel Salviano, João Caldas e Helenildo Ribeiro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis ~oras e dez minutos, antes convocando outra
para o dia 26/09/?~ , às 14 horas p~ra audiênc~a pública com o Secretano de Desenvolvimento Regional do
Ministério da Integração Nacional, com os Presidentes do ~NOCS e da CODEVASP e para a votação dos
requenmentos .9 ue ~orem pautados na forma regimental. ,A reunl~~ fOI grava~a, e a~ notas ~aquigráficas, apos decodlflcad.~s.' serao publicadas, Juntamente com esta ata, no Dlano ~a Camar~ dos Deputa?os.
E, par~ ~onstar, .eu, FranCISco da SII~a Lopes Filho,
Sec.reta~o, lavrei a pres~nte ata, que lida e aprovada
sera aSSinada pelo PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Srs. Deputados, em função de haver número legal,
declaro abertos os trabalhos da presente reunião.
Peço ao Deputado José Rocha que faça a leitura da ata.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, tendo sido distribuída cópia da ata, peço a
VExa. que dispense a leitura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Está dispensada a leitura da ata.
Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a
em votação.
Aqueles Deputados que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
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Aprovada.
Expediente.
Correspondências expedidas.
Ofício n° 1, de 29/08/01, ao Dr. Ricardo José Pereira Rodrigues, Diretor da Consultoria Legislativa
desta Casa, solicitando providências a fim de que
seja designado assessoramento e consultoria técnica
especializada para auxiliar o Deputado João Magalhães nos trabalhos de relatoria desta Comissão.
Ofício nO 2, ao Exmo. Sr. Dr. Raul Jugmann Pinto Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário,
c~nvidando-o a participar de reunião de audiência pública nesta Comissão Especial.
Ofício n° 3, de 05/09/01, ao Dr. Ramez Tebet,
Ministro de Estado da Integração Nacional, convidando-o para participar de reunião de audiência pública
nesta Comissão Especial.
Ofício n° 4, de 05/09/01, ao Dr. José Francisco
Rufino, Diretor-Geral do DNOCS, convidando-o para
participar de reunião de audiência pública ~o dia
12/09, às 14 horas, Plenário 12, Anexo" da Camara
dos Deputados.
Ofício n° 5 de 05/09/01, ao Dr. Jeson Kelman,
Presidente da Agência Nacional de Águas, convidando-o a participar de reunião de audiência pública no
dia 03/10/01.
Ofício n° 6, ao Dr. Mozart Siqueira Campos Araújo, Presidente da CHESF, convidando-o a participar
de reunião de audiência pública do dia 03/10/01.
Ofício nO 7, de 05/09/01, ao Dr. Bayron de Queiroz Presidente do Banco do Nordeste, convidando-o
a participar da reunião de audiência pública do dia
10/10/01.
Ofício n° 8, de 05/09/01, ao Dr. Airson Beserra
Lácio, Presidente da CODEVASF, convidando-o a
participar desta reunião de audiência pública.
Documentos recebidos: Requerimento n° 12/01,
recebido em 19/09/01, do Deputado Arnon Bezerra,
que requer seja convidado para reunião de aud.iência
pública o Exmo. Sr. Caio Luiz de Carvalho, Presidente
da EMBRATUR.
Informo aos Srs. Deputados que foram apresentadas duas emendas, de autoria dos Deputados Clementino Coelho e Jonival Lucas Junior.
Ordem do Dia.
Passamos à deliberação dos Requerimentos n°
9,10e11.
Passo a ler o Requerimento n° 9:
Nos termos regimentais, solicito a
V.Exa. seja convidado o Sr. Ministro do
Meio Ambiente, José Sarney Filho, para, em
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reunião de audiência pública, prestar esclarecimentos sobre os recursos financeiros
destinados à revitalização do rio São Fran·
cisco.
O requerimento é do Deputado Mário Negromonte, que está ausente.
Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Subscrevo
o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Também
quero subscrever esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Com a palavra o Deputado José Rocha, para defender o seu requerimento.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, subscrevo o Requerimento n° 9, apresentado pelo Deputado Mário Negromonte, tendo em vista a importância da vinda a esta
Comissão do Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, para prestar esclarecimentos sobre os recursos financeiros destinados à revitalização do Rio
São Francisco: o montante de recursos que virá por
meio da sua pasta e como eles serão aplicados na revitalização do rio. Será um debate importante para
esta Comissão, daí o nosso apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Passo a palavra ao Deputado Haroldo Lima, que também subscreve o requerimento.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, subscrevo este requerimento para respaldar
o objetivo do Deputado Negromonte, que infelizmente
não está presente. O Ministro Sarney Filho precisa
ser ouvido sobre a recuperação do Rio São Francisco.
Como disse o Deputado José Rocha, esse é um problema central do Nordeste brasileiro. Não podemos
falar do semi-árido ou de qualquer outra coisa relacionada com a recuperação do semi-árido nordestino
sem falar do Rio São Francisco, e não podemos falar
do Rio São Francisco sem falar da sua recuperação,
razão pela qual assino este requerimento, que considero da mais alta importância.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Principalmente, Deputado Haroldo Lima, po~que os
companheiros do Ceará estão doidos por meia polegada da água do São Francisco para o seu Estado.
Concedo a palavra ao Deputado Arnon Bezerra.
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também gostaria
de subscrever este requerimento. No instante em que
se trava uma luta enorme.pela transposição de águas
do Rio São Francisco, a revitalização vai atender aos
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Estados da Bahia e de Pernambuco - não só ao Estado da Bahia, mas aos Parlamentares baianos. A
transposição beneficiará muito os Estados do Ceará,
da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Meu Estado do
Ceará saiu na dianteira do gerenciamento de águas e
da integração de bacias. A construção do Castanhão
e a transposição de águas do São Francisco sem dúvida nenhuma irá melhorar significativamente a situação das nossas reservas hídricas, possibilitando com
isso o pleno desenvolvimento da nossa agropecuária.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Deputado Amon Bezerra, folgo em ouvir a bancada
do Ceará defendendo a revitalização do São Francisco.
Não havendo mais quem queira se pronunciar
sobre o requerímento, coloco-o em votação.
Em votação o Requerimento n° 9, do Deputado
Mário Negromonte, que requer seja convidado o Sr.
Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, a participar de reunião de audiência pública nesta Comissão.
Aqueles que o aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos à deliberação do requerimento n° 10,
dos Deputados Fernando Ferro e Avenzoar Arruda,
que solicita o comparecimento do Sr. José Artur Padilha a esta Comissão, com o fim de trazer informações
sobre a forma como vem desenvolvendo o Projeto
Base Zero, organização do aproveitamento integrado
e máximo do conjunto das águas das chuvas no Município de Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
Dada a ausência dos Deputados Fernando Ferro e Avenzoar Arruda, fica o requerimento impossibilitado de ser votado agora, devendo ser apreciado na
próxima sessão.
A propósito desse requerimento, quero informar
que a Casa nos pediu para conter despesas. Já conversei com o Presidente Aécio Neves sobre uma viagem que pretendemos fazer pela região do São Francisco, e S.Exa. informou que aprovaria uma única
despesa para esta Comissão, que seria a diária dos
Srs. Deputados e dos funcionários da Comissão que
forem conosco nessa viagem de reconhecimento do
semi-árido. Isso já está aprovado, falta apenas definir
os detalhes. Outro dia houve aqui uma discussão, Deputado Haroldo Lima. Discutimos, discutimos, mas
não decidimos coisa nenhuma.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Uma coisa muito comum nesta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - É
muito comum. Falou-se muito que iríamos começar e
terminar a viagem em Minas, mas no final não chegamos a resolver nada. Precisamos voltar a esse assunto.
Estavam aqui o Deputado Waldir Pires e outro
se posicionando contra a viagem, acho que só os
dois. Mas as discussões foram tão acaloradas que
terminamos sem definição. Precisamos discutir, depois da Ordem do Dia de hoje, se faremos ou não
essa viagem, porque assim a pauta de gastos da Comissão pode ser usada na vinda do companheiro que
o Deputado Fernando Ferro sugere seja ouvido.
Então esse requerimento fica para ser discutido na
próxima reunião da Comissão.
O Requerimento nO 11, do Deputado Clementino Coelho, solicita sejam convidados os Líderes partidários nordestinos para debater sobre a instituição do
Fundo Nacional de Desenvolvimento do Semi-Árido e
suas fontes de recurso.
O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR Sr. Presidente, gostaria de subscrever esse requerimento. Eu já havia conversado com VExa. a respeito
do apoio dos Líderes de bancada no momento em
que esta PEC for ao plenário. Acho importante que todos saibam o que está sendo discutido aqui. Eu já havia conversado com o Líder Geddel Vieira Lima, que
se manifestou favorável ao projeto. Espero que consigamos sensibilizar também os outros Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Quando VExa. subscrever o requerimento, farei a votação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Não há discussão. Só o autor se manifesta. VExa.
passe a ser autor, que depois eu lhe dou a palavra.
Tem a palavra o Deputado Haroldo Lima.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, subscrevo este requerimento salientando
que estou de acordo com o argumento de que devemos nos preocupar em dar respaldo político aos trabalhos da nossa Comissão. O Nordeste brasileiro,
embora seja muito pouco aquinhoado com benefícios
oficiais da União, no que diz respeito à sua representação política nesta Casa, tem a Liderança de cinco
dos principais partidos do Brasil. Mas isso não se traduz em benefícios específicos para a região. Aliás, é
muito comum o Nordeste ter um grande papel nacionalmente, mas não receber benefícios locais, razão
pela qual considero importante convidar os Líderes
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partidários a acompanhar nossos trabalhos, não só
para que eles dêem suas opiniões a respeito do assunto, como também para chamar a atenção desses
representantes para as proposições que nossa Comissão há de fazer. É um movimento de mão dupla:
estaremos ouvindo os Líderes e sendo respaldados
nas nossas propostas.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Tem a palavra o Deputado José Rocha, também
subscritor do requerimento.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, é da mais alta importância a vinda aqui dos Líderes partidários, principalmente dos grandes partidos. Para que essa emenda tenha tramitação a contento e mereça aprovação, precisamos do comprometimento dos Líderes. É importante que eles venham a esta Comissão para, de público, firmar seu
compromisso com a aprovação desta emenda à
Constituição, tão importante para o semi-árido e para
o Nordeste brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Tem a palavra o Deputado Jorge Khoury, que também
subscreve o requerimento.
o SR. DEPUTADO JORGE KHOURV - Sr. Presidente, não sei se é possível, mas eu gostaria que
fosse incluído entre os Líderes o Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - O
senhor subscreva o requerimento e peça a inclusão
do nome do Líder do Governo que esta Presidência
aceita a sugestão. Eu acho que deveríamos ouvir todos os Líderes. Bem lembrado.
Tem a palavra o Deputado Haroldo Lima.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA _Sr. Presidente, a sugestão do Deputado Khoury é muito procedente e eu a subscrevo também. Entretanto, convidar todos os Líderes pode comprometer o sentido da
convocação, que é chamar a atenção para os problemas do Nordeste, para a responsabilidade dos nordestinos para com esses problemas. Num segundo
momento, talvez a gente deva chamar os Líderes das
demais regiões.
o SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Deputado Haroldo, V.Exa. aprova a sugestão do De·
putado Jorge Khoury, mas para um outro momento.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Não. O
Deputado Jorge Khoury pretende seja trazido o Líder
do Governo junto com os Líderes do Nordeste. Estou
de acordo. Os demais Líderes, oriundos de outras regiões, é que eu sugiro sejam ouvidos numa outra ocasião.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Vamos citar as Lideranças. PSOB, Deputado Jutahy
Junior.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - São cinco. PMDB, PFL, PL.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - O
PPB está dentro da região do semi-árido. O requerimento fala só nos nordestinos, mas o semi-árido não
é só Nordeste.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Sim, mas acho que poderíamos modificar um pouco o
texto.
O PT tem um Líder nordestino. O Líder do
PCdoS, Deputado Inácio Arruda, também é nordestino. Esses nordestinos são ousados.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Eles jogam o papel nacional, mas não levam nada para o
Nordeste. Apóiam tudo o que favorece ao Rio de Janeiro e a São Paulo.
O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR Sr. Presidente, eu queria sugerir que fizéssemos inicialmente uma reunião com os Líderes do Nordeste. Se
pudermos contar com total apoio deles, aí sim partiríamos para uma segunda audiência, com os outros
Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Caro Deputado Jonival Lucas Junior, eu, como Presidente da Comissão do Semi-Árido, não posso deixar
de fora o Líder do PPB, Deputado Odelmo Leão, porque ele é de uma região que pertence ao semi-árido,
no caso, de Minas Gerais.
O requerimento foi feito em função dos nordestinos, mas com o objetivo de abranger a região da
nossa Comissão.
O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - Sr.
Presidente, gostaria de saber se é possível convidarmos também Lideranças do Senado para participarem dessa audiência pública.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Vamos ler o texto do requerimento, depois poderemos modificá-lo.
Nos termos do Regimento, requeiro a
V.Exa. ouvir do Plenário desta Comissão
sejam convidados a comparecer a esta Comissão, em reunião de audiêl")cia pública a
realizar-se em data a ser agendada, os Srs.
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Deputados Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco PFL; Jutahy Junior, Líder do PSDB; Geddei Vieira Lima, Líder do PMDB; Walter Pinheiro, Líder do PT, e Inácio Arruda, Líder
do Bloco do PCdoB.
Se houver proposição de algum dos senhores
para acrescentar aqui e se ela for aprovada por este
Plenário, eu acato.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Tem V. Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, posso falar em nome dos 23 Deputados que
compõem a bancada do PL e dar apoio a esta Comissão.

o SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Perdão, Deputado, VExa. pode repetir?
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS - Pois não.
O Líder do meu partido, Deputado Valdemar Costa
Neto, juntamente com os demais 23 Deputados, me
autorizou a votar, encaminhar, tomar qualquer decisão nesta Comissão em nome da bancada do PL.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Vamos votar este requerimento, e eu, como Presidente da Comissão, convidarei aqueles Líderes que
VExas. quiserem ouvir.
O SR. DEPUTADO HAROLDO UMA - Sr. Presidente, dentro do critério de Líderes relacionados
com o semi-árido.

o

SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Com o semi-árido. Eu continuo com a mesma opinião
de VExa.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Além do
Líder do Governo - que também inclui o semi-árido
- , deixando para outra oportunidade Líderes das demais regiões brasileiras. Senão, vamos complicar a
história.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Sim, Líderes que sejam originários de Estados do
semi-árido.
O SR. DEPUTADO MANOEL SAlVIANO - Sr.
Presidente, eu gostaria de ter a resposta para a pergunta que formulei a VExa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Qual foi a pergunta?
O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - Sobre as lideranças do Senado também participarem
dessa audiência pública.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - A
audiência pública está pautada com este número de
Líderes. Para modificar o requerimento, teríamos de
fazê-lo para a próxima reunião.
Para ajudar V.Exa., como Presidente da Comissão, poderíamos aprovar este requerimento agora e
depois convidar, por exemplo, o Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB no Senado.
No meu ofício poderia constar que foi aprovado
tal requerimento, convidando tais Líderes para assistirem à reunião, e eles poderiam se pronunciar, se assim desejassem.
O SR. DEPUTADO MANOEL SAL VIANO - Não
é mais racional já incluir neste requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - É
impossível, Deputado.
O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO Então, é impossível convidar o Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - É
impossível também, Deputado. Nós SÓ poderemos
aprovar este requerimento com Inocêncio Oliveira,
Jutahy Junior, Geddel Vieira Lima, Walter Pinheiro e
Inácio Arruda. Os outros terão de vir a convite do Presidente da Comissão. Definido? Entendido?
Passamos à deliberação do Requerimento n°
11, do Sr. Deputado Clementino Coelho, subscrito pelos Deputados José Rocha, Jorge Khoury, Haroldo
Lima e Jonival Lucas Junior.
Em votação o requerimento.
Aqueles que o aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
Eu gostaria de saber desta Comissão quem os
Srs. Deputados gostariam que o Presidente convidasse para esta sessão. Estou aberto para aceitar qualquer pedido de V. Exas.
O Deputado Jorge Khoury pediu que viesse a
esta Comissão o Líder do Governo. Os Srs. Deputados concordam? (Pausa.) Concordam. O Líder do
Governo na Câmara, Deputado Arnaldo Madeira,
uma figura maravilhosa, é paulista. Acho que deveríamos deixá-lo para um segundo momento, depois de
termos um consenso dos Líderes da região do
semi-árido. O que VExas. acham? (Pausa.) Então,
saiu o Deputado Arnaldo Madeira.
Os senhores concordam que o Líder do PPB,
Odelmo Leão, que é da região do semi-árido, participe desta reunião? Posso fazer um convite. (Pausa.)
Pronto. Vá tomando nota.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Tem V Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Sr.
Presidente, gostaria de sugerir também o nome do Líder do PMDB no Senado, Senador Renan Calheiros.
o SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) _
Há um consenso total quanto à vinda do Senador Renan Calheiros?
O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO _
VExa. pode convidar também todos os Líderes de
partidos no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) _
Nobre Deputado, se VExa. insistir, eu sou voto de minoria. Não posso votar, Deputado.
Eu vou fazer o convite como Presidente da Comissão, sem aprovação. O Líder virá aqui se quiser.
Só convidaremos Parlamentares.
Vamos seguir o Regimento, a nossa Bíblia. Segundo ele, Deputado, VExa. fará, para a próxima reunião, um requerimento convidando os Líderes do Senado, que só poderão falar nesta Comissão em audiência pública.
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA _ De acordo. Está correto isso.
O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO _ É
exatamente audiência pública que nós estamos discutindo.
O SR. PRESIDENTE (O
t d J - L - )_
_
epu ~ o o~o eao
.
.
Sim. So que nao podemos aprovar ISSO hOJe. Tem de
ser pautado para a próxima reunião
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA _ Além do
mais, não é muito conveniente convidar agora os Se. . . d
nadores. Nó s estamos no IniCIO os nossos trabalhos
e meter o Senado no meio vai complicar.
'
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Está definido?
O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Definido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Há um requerimento extrapauta, do Deputado José
Rocha, para ser aprovado.

Requeiro, nos termos regimentais, seja
convidado para reunião de audiência pública nesta Comissão Especial o Dr. Sérgio
Besserman Vianna, Presidente do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Deputado José Rocha, tem VExa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o nosso requerimento
convidando o Sr. Sérgio Besserman Vianna, Presi-
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dente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fundamenta-se no seguinte: existem vários Municípios que, do ponto de vista climático, pertencem ao
semi-árido, mas não constam oficialmente da relação
fornecida pelos órgãos oficiais do Governo. Pretendemos que o Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos explique por que alguns Municípios com climas idênticos aos que constam da lista
não pertencem oficialmente ao semi-árido.
Após a explicação, gostaríamos que ele nos orientasse, se for o caso, sobre como proceder para que
~sses Municípi?~ passem ~ ~~nstar of.ici.almente da
lista dos MunlclploS do semi-ando brasileiro.
Essa é a justificativa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Quero lembrar a VExas. que esse requerimento extrapauta entrou porque tem a assinatura de onze Parlamentares.
Passo a palavra ao outro autor do requerimento,
Deputado Paulo Braga.
O SR. DEPUTADO PAULO BRAGA - Sr. Presidente, gostaria que fosse aprove~ada a oportunidade
e que o Presidente do IBGE viesse acompanhado do
Presidente ou Superintendente do INPE, porque vamos,,~a~ar de um~ .das maneiras de classificação do
se~I.-ando, que ~ Justamente a precipitação pluviometnca. Tenho a Impressão de que, com a presença
do Preside~!e do INP~, te~emos melhores resultados
nessa reunlao de audiência pública
.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joao Leao) Acatada a ,sua su~estão, .Deputado.
..
Alguem mais deseja a palavra para discutir?
(Pausa.)
, Em votação o Requerimento n° 13, do Deputado
Jose Rocha:
Requeiro, nos termos regimentais, seja
convidado para reunião de audiência pública nesta Comissão o Dr. Sérgio, Presidente
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o Presidente do INPE.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Gostaria de apresentar aos Srs. Deputados que
há pouco não tiveram o prazer de participar da aula
que deram os dois Consultores desta Comissão, o Dr.
Marcos Tadeu Napoleão de Souza, aquele rapaz simpático de cabelos brancos, que já começou um trabalho de consulta; e a Ora. Verônica Maria Miranda Brasileiro, cearense, que já fez trabalho para a Comissão.
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De antemão, os membros da Comissão agradecem o
trabalho que vão realizar conosco.
Vou distribuir a cada Parlamentar o trabalho da
Ora. Verônica, que fez o levantamento da área do
semi-árido, Estado por Estado, tendo como base o
IBGE, da seguinte forma: Maranhão, 125.692 quilômetros quadrados, dos quais, 13,96% de semi-árido;
Piauí, 119.081 quilômetros quadrados e 13,22%; Ceará, 48.344 quilômetros e 5,37%; Rio Grande do Norte, 48.502 quilômetros quadrados; Pernambuco,
85.574 quilômetros quadrados; Alagoas, 11.900 quilômetros quadrados; Sergipe, 10.928 quilômetros
quadrados; a Bahia, coitada, 392.955 quilômetros
quadrados e 43,64%; e Minas Gerais, 57.506 quilômetros quadrados e 6,39% de semi-árido. Esse foi o
trabalho interessante que a Ora. Verônica fez junto
como Dr. Marcos Tadeu.
Infelizmente, o nosso Relator não está presente.
Daqui a pouco seremos obrigados a convocar um
substituto, um Relator ad hoc, para fazer essa parte
do trabalho. O nosso Relator, Deputado João Magalhães, não pôde estar presente porque está em votação na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Trata-se de votação importante, por isso ele
tem de participar. Se ele faltar a mais uma reunião, vamos colocar um Deputado no seu lugar para começar
o relatório.
Esse trabalho é muito interessante, porque nos
informa sobre o valores dos recursos do OGU gastos
no semi-árido do Nordeste nos exercícios financeiros
de 2000 e 2001. Para que VExas. tenham uma idéia,
no exercício de 2000, de um orçamento de 234 milhões, 176 mil, 814 reais, foram aplicados 158 milhões, 477 mil, 554 mil reais; no exercício de 2001, de
um orçamento de 315 milhões, 533 mil, 650 reais, foram aplicados somente 34 milhões de reais até agora.
O valor está especificado Estado por Estado.
Mas há coisas interessantes, como, por exemplo: o
Rio Grande do Norte tinha 58 milhões, 959 mil reais e
já aplicou 27 milhões de reais. Esse povo do Rio
Grande do Norte é competente. Falo do OGU de
2001.
O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, veja o meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) No Estado de V. Exa. foram aplicados 1 milhão, 171
mil reais. É porque VExa. não nasceu no Rio Grande
do Norte, mas estava cotado para ser Ministro.
Vamos distribuir um exemplar a cada Parlamentar. Temos também alguns dados fornecidos pela
Assessoria do PPB sobre a Previdência Social nos
Municípios do semi-árido, uma vez que hoje, no Bra-
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sil, o povo do campo vive da Previdência Social.
Então, 90% da população da região Nordeste vivem
da Previdência Social.
A palavra está franqueada a qualquer Parlamentar que deseje usá-Ia.
O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO - Sr.
Presidente, e esse trabalho sobre a Previdência?
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - V.
Exa. vai receber cópia.
O SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO Eu sei, mas queria discutir com quem elaborou o
trabalho. Esse percentual é relativo somente ao
semi-árido? E nas outras regiões, qual o percentual?
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Pelo que li, o trabalho que V. Exa. vai receber foi feito
pela Previdência. Então, teremos de chamar alguém
para nos explicar. VExa. poderá lê-lo, discuti-lo, pensar e, na próxima reunião da Comissão, fazer o requerimento para convidar quem quiser. De preferência, o
Ministro da Previdência.
Não havendo mais quem queira discutir, agradeço a presença a todos.
Ficou acertado que o Ministro da Integração, o
Presidente do DNOCS e o Presidente da CODEVASF
virão à próxima reunião de audiência pública.
(Não identificado) - Virão o Ministro e o Secretário?
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Virá o Secretário da Integração. Eu acredito que o Ministro também virá. A convocação foi para o Ministro,
não foi?
(Não identificado) - Foi para o Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) Nada mais havendo a tratar, convoco reunião de
audiência pública para o dia 26 de setembro de
2001, quarta-feira, às 14 horas, para ouvirmos o
Presidente do DNOCS, o Presidente da
CODEVASF, o Secretário da Integração e o Ministro da Integração, e discutirmos os requerimentos
que forem pautados, na forma regimental.
Está encerrada a reunião.
PARECERES
*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 222-B, DE 2000
(Do Sr. Juquinha e outros)

Dá nova redação ao art. 145, 11, e §
2° da Constituição Federal; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibili-
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dade, com substitutivo (Relator: Deputado Ney Lopes); e da Comissão Especial, pela aprovação, com substitutivo
(Relator: Deputado Osmar Serraglio).
• Proposta inicial publicada no OCO de 20-4-00.

• Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
publicado no OCO de 30-11-00.

PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL
SUMÁRIO
. termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo do Relator
- complementação de voto
- parecer da comissão
- substitutivo adotado pela comissão
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000, DO SR.
DEPUTADO JUQUINHA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 145, 11 E § 2° DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL". (ILUMINAÇÃO
PÚBLICA)
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
~222-AlOO

Nos termos do art. 202, § 3° do Regimento
Interno, foi divulgado na Ordem do Dia das Comissões prazo para apresentação de emendas à Proposta de Emenda à Constituição n° 222-A/00, a
partir do dia 18-5-01, por dez sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas à proposição.
Sala da Comissão, 31 maio de 2001. - Mario
Drausio Coutinho, Secretário.
I - Relatório
A proposta de emenda constitucional em epígrafe, encabeçada pelo eminente Deputado Juquinha, ostenta os seguintes termos:
"Art. 1° O inciso 11 e o § 2° do art. 145
da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 145
..
11 - taxas, pela utilização do serviço de
iluminação pública, bem como em razão do
poder de polícia ou pela utilização efetiva ou
potencial de demais serviços públicos espe-
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cíficos e divisíveis, prestados ao contribuinte
ou postos á sua disposição." (NR)

§ 2° As taxas não poderão ter base de
cálculo própria de impostos, à exceção da
taxa de iluminação pública" (NR)
Art 2° Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação."
Justifica-se, a proposição, com as seguintes alegações:
"É de todos sabido que muitos municípios brasileiros vinham instituindo e cobrando a taxa de iluminação pública para fazer face aos custos da implantação e manutenção desse serviço indispensável para
as comunidades urbanas.
O Supremo Tribunal Federal, porém, já firmou
jurisprudência no sentido de considerá-Ia inconstitucional, por não se tratar de serviço público específico
e divisível e, em certos casos, por ter ela base de cálculo coincidente com a de impostos, como o imposto
predial e territorial urbano (IPTU).
Como os municípios não têm condições efetivas
de custear a iluminação pública através de seus impostos e também não podem permanecer inadimplentes com as empresas concessionárias ou distribuidoras de energia elétrica, a solução que se alvitra
é a de emendar-se a Constituição, para que eles possam vir a instituir e cobrar a taxa de iluminação pública, dentro da legalidade e sem os percalços das demandas judiciais.
A emenda excetua explicitamente a taxa de iluminação pública das regras constitucionais restritivas
quanto à instituição de taxas em geral."
A egrégia Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação opinou unanimemente pela admissibilidade, com substitutivo, em sessão de 29 de novembro de 2000. O substitutivo acrescentou cláusula expressa de vigência e substituiu o vocábulo '1er" por
"vigorar", na altura do art. 1°, como adequações de
técnica legislativa recomendadas pela Lei Complementar n° 95, de 1998.
Criada em 15-3-01, constituída em 16-5-01, instalou-se esta Comissão Especial em 17-5-01 , elegendo-se como
PRESIDENTE o Deputado GERVÁSIO SILVAPFUSC, como
1° VICE-PRESIDENTE o Deputado LUIZ
RIBEIRO - PSDB/RJ, como
2° VICE-PRESIDENTE o Deputado PADRE
ROQUE - PT/PR, como
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3° VICE-PRESIDENTE o Depui~'lv I::t':.
VOLTOUNI - PPB/SC, como
RELATOR
este
Deputado
OSMAR
SERRAGUO - PMDB/PR, e designando-se, como
SECRETÁRIO, o Dr. MÁRIO DRÁUSIO COUTINHO.
Para prestarem assessoramento e consultoria
técnica especializada foram designados os Consultores Legislativos
Dr. MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA e
Dr. PAULO EUCLIDES RANGEL.
Nenhuma emenda foi apresentada no prazo regimental, entre 18-5-01 e 31-5-01.
Em audiências públicas, ouviram-se depoimentos dos seguintes expositores convidados, respectivamente,
em 30-5-01, o DA. RAMON ALMEIDA,
REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
-ABRADEE;
em 6-6-01, os Drs. ALCIDES MANTOVANI,
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
MUNIC[PIOS - FECAM;
PAULO
ZIULKOSKI,
PRESIDENTE
DA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC[PIOS;
MARCELO
EUSTÁQUIO
DE
ALMEIDA
REZENDE, REPRESENTANTE DA CEMIG-MG; E
ESTHER BEMERGUY DE ALBUQUERQUE,
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 0,ABRASF;
em 20-6-01, o DA. VICENTE RAUBER,
PRESIDENTE DA COMPANHIA ESTADUAL DE
ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL;
em 8-8-01 ,O DR. MARCELO DEDA, Prefeito DO
MUNIC[PIO DE ARACAJU;
em 23-8-01, o DA. CELSO GIGLlO, PREFEITO
DO MUNIC[PIO DE OSASCO E PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNIC[PIOS -APM.
Quero exprimir meus agradecimentos a todos os
membros da Comissão, por sua participação devotada e
entusiástica; aos expositores convidados, que se dispuseram a abandonar outros compromissos e a transpor
grandes distâncias para partilhar conosco suas experiências e opiniões instrutivas e esclarecedoras; aos funcionários da Casa, que prestaram indispensável apoio logístico, e, especialmente, aos Consu~ores Legislativos
acima designados, que construíram brilhantemente, com
ímpeto inovador e a~o senso de responsabilidade jurídica, o destrinçamento de urna problemática extrernamen-

Quinta-fcira 20

44605

te complexa, tormentosa e até ontem sem solução
viável.

11 - Voto do Relator
Objeto e Método
Incumbe a esta Comissão, na forma do disposto
no art. 34, I e § 2°, e art. 202 e § 4°, do RICO (Regimento Interno da Câmara dos Deputados), a apreciação do mérito da proposição, cabendo oferecimento
de substitutivo, submetido aos mesmos pressupostos
de admissibilidade que condicionam a própria proposição principal.
A PEC nO 222/00 tem, como escopo imediato,
tornar constitucional a figura tributária, fulminada
como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
da TIP - Taxa de Iluminação Pública.
Tal escopo se materializa no excepcionamento
expresso, adicionado ao caput e ao § 2° do art. 145 da
Constituição Federal, de tal sorte que a configuração
constitucional da taxa passe a admitir uma única exceção, para o financiamento da iluminação pública,
de uma taxa heterodoxa, capaz de implementar-se
sem preencher todos os requisitos da definição da
taxa e, mesmo assim, ser considerada como uma
taxa regular.
Esta Relatoria entende oportuno e, mesmo, estrategicamente crucial, adotar, desde logo, uma precaução metodológica radical. Procedimento radical
no sentido de que consiste em investigar as raízes
submersas da proposição. Consiste em suspeitar da
arquitetura de fachada frontalmente ostentada na formatação escolhida pelos proponentes. Consiste em
revirar e desconstruir regressivamente a proposição
para perseguir o anseio último que a motivou e que
talvez tenha ficado ocultado e distorcido por sua aparência formal talvez inapropriada.
Este pequeno gesto radical, este inabitual volteio metodológico, é o fermento que muda tudo. É como
o escravo agrilhoado na caverna, segundo o mito platônico, de costas para o sol, mergulhado num mundo
de sombras, de falsas aparências, que deve conquistar sua redenção, voltando-se para o mundo real e luminoso do Logos (Razão) e do Eidos (Idéia-Essência).
Este volteio, esta guinada metódica, permite
identificar que o objetivo real da proposição não está
em seu escopo imediato, e sim, no seu escopo mediato. Não está no empreendimento talvez ingênuo de
tentar forçar legislativamente o Judiciário a engolir
uma figura já por ele condenada como inconstitucional. Mas está, sim, no empreendimento criativo de formular um mecanismo juridicamente satisfatório, res-
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peitoso às restrições doutrinárias e judiciárias, hábil
para propiciar, aos Municípios, o cabal financiamento
dos serviços de iluminação pública.
Com esta reorientação do problema, a Relatoria
convida a escapar do terreno pantanoso de uma
guerra infrutífera e nefasta contra a boa arquitetura jurídica do sistema tributário nacional e contra seus denodados guardiães entrincheirados nas academias e
no Poder Judiciário. Os magistrados e os doutrinadores tributários não são os inimigos dos prefeitos. E
preciso desmobilizar o combate insano contra falsos
inimigos. Este relator convida a uma postura propositiva inovadora, responsável, criativa, condizente com
os parâmetros constitucionais que informam o excelente sistema tributário nacional.
Quer-se encontrar - e é possível descobrir uma solução juridicamente viável para o desafio do financiamento da iluminação pública. Este é o objeto
do trabalho, este é o anseio último incrustado no bojo
da proposição. Desapego-me, portanto, do objetivo
aparente da proposição, objetivo meramente instrumentai, de tornar constitucional uma taxa inconstitucional. Vislumbro que, para ser fiel ao objetivo essencial
da proposição, talvez se faça necessário ir contra seu
objetivo aparente. Vejo claramente que se a análise
concluir pela inviabilidade de tal objetivo instrumental,
disso não deve seguir-se a rejeição da proposta, desde que o objetivo essencial possa ser atendido por
um substitutivo. Este é o método, é este o caminho a
seguir.
Trata-se do trabalho parlamentar na sua acepção mais nobre, trata-se da formulação de políticas
públicas consentâneas com a auscultação eqüitativa
das demandas dos atores sociais, segundo balizas
juridicamente sustentáveis e administrativamente recomendáveis, em harmonia com as Instituições estabelecidas e com a boa convivência dos Poderes constituídos.
Demandas da Sociedade
As demandas mais visíveis da sociedade são
aquelas vocalizadas pelos grupos de pressão mais
bem articulados, que representam, normalmente, os
interesses mais poderosos, concordantes ou conflitantes entre si.
Pudemos ouvir, nas reuniões públicas, uma plêiade de expositores que constituem uma boa amostragem desses atores sociais envolvidos com a questão
da iluminação pública. Associações, federações e
confederações de municípios e de secretarias de finanças de municípios, prefeitos de capitais, associação de distribuidores de energia, presidentes de empresas energéticas grandes e médias, representaram
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plenamente os atores hegemônicos da equação que
reúne, de um lado, o ente político municipal responsável pela prestação do serviço de iluminação pública,
e, de outro lado, o ente, estatal ou privado, mas inserido no regime de economia de mercado, fornecedor e
parceiro do Estado ou município, no cumprimento
dessa sua missão.
Entretanto, a meu ver, essa equação não está
completa. O formidável peso relativo desses ruidosos
atores hegemônicos ofusca o terceiro elemento do tripé, que é o consumidor, cidadão e contribuinte, a
massa anônima, portadora daquilo que se poderia
qualificar como o interesse público puro, a quem, em
última análise, tanto o mercado quanto os representantes políticos deveriam servir.
Segundo os pontos de vista vocalizados pelos
ilustres expositores, constata-se uma situação de
fato, que é a existência tradicional e operante da TIPTaxa de Iluminação Pública - em uma metade dos municípios brasileiros e na maioria das capitais. Em função disso, reivindica-se o achamento de uma fórmula,
a mais simples e menos custosa, que legitime tal situação de fato.
Como a TIP é um encargo moderado, cuja cobrança costuma apresentar fácil operacionalidade, incluindo-se, ora na notificação do imposto predial, ora
na fatura de consumo de energia elétrica, guardando
proporcionalidade, ora com características do imóvel
do contribuinte, ora com o volume de energia por ele
consumido, tem-se, de um lado, que os dirigentes municipais apegam-se à figura da TIP, e de outro lado,
que os fornecedores consideram-na adequada a
seus interesses, ao mesmo tempo que se presume
um consentimento generalizado por parte da população afetada, perturbado apenas pela atuação recente
do Ministério Público e pelas manifestações reiteradas do Poder Judiciário, favoráveis à figura do imposto. Quer-se acreditar, então, que ~ssas últimas poderiam ser contornadas por uma alteração suficientemente esperta do comando constitucional definidor
das taxas.
Aos fornecedores, entes de mercado, interessa
o lucro máximo ao custo mínimo, mas interessa também a estabilidade e previsibilidade da demanda e a
regularidade e confiabilidade das fontes do pagamento. Ao público, interessa a qualidade máxima de um
serviço seguro e confiável a um custo moderado eqüitativamente repartido. Aos planejadores e gestores
públicos interessam ambos os elementos harmoniosamente conjugados e adequados a objetivos estratégicos como a promoção do desenvolvimento, a ate-
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nuação das desigualdades, a atratividade turística, o
efeito demonstração.
É certo que, se abandonados a si mesmos, o
consumidor e o fornecedor tendem a negociar uma
equação defeituosa enquanto imediatista. É necessária a presença de uma instância estratégica, estatal,
capaz de cuidar das previsões de aumento de demanda, dos investimentos, da manutenção e da renovação do equipamento, dos riscos de longo prazo, da
competição, da adequação da matriz energética, da
modernização e da incorporação dos avanços tecnológicos, isso tudo tendo um custo suplementar nem
sempre fácil de vender ao contribuinte individualizado, tudo isso sendo discutivelmente compatível com a
figura da taxa.
Não menos importante, a prestação do serviço
público de iluminação deve prestigiar a função social
de integração e promoção humana, servindo tanto às
populações excluídas quanto àquela parcela da população plenamente integrada ao mercado, não sendo justo que a repartição do custeio deixe de levar em
conta a diversidade de situações do ponto de vista da
capacidade contributiva.
Ora, desde já, essa última consideração torna-se fatal para a escolha da figura da taxa, conduzindo automaticamente à opção pela figura do imposto,
que é o tributo intrinsecamente dotado de natureza
redistributiva.
Ingressamos, então, na dimensão científica do
problema, com as distinções técnicas entre figuras tributárias distintas, e no cerne da questão em foco, que
é a viabilização jurídica da fórmula de financiamento
da iluminação pública.
Diagnóstico científico
Tenho a convicção de que as exigências de apuro científico e de aprumo jurídico representem uma
demanda implícita da sociedade democrática, a qual,
embora habitualmente menos ruidosa do que as demandas mencionadas acima, deve imperativamente
merecer atenção especial do formulador de políticas
públicas. Numa sociedade democrática, o voluntarismo juridicamente descuidado do legislador acabará
esbarrando, cedo ou tarde, na vigilância dos guardiões da ordem jurídica.
Ninguém ignora o custo que representa, para a
economia do país, para a atração de investimentos,
para a psicologia da adesão da cidadania aos objetivos nacionais, a insegurança jurídica, a instabilidade
institucional, o desperdício burocrático, a multiplicação de litígios decorrentes de legislações mal elaboradas.
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Reitero que o cerne da questão que desafia os
trabalhos desta Comissão é a prudente viabilização
jurídica do financiamento especial da iluminação pública.
Não obstante, apesar dos convites requeridos,
aprovados e efetuados, não pudemos contar com a
colaboração de representantes da comunidade científica, alguns dos quais declinaram, assustados, pretextando precisamente escrúpulos científicos incompatíveis com o que, pela leitura do texto da PEC n°
222/00, vislumbraram ser uma manifestação insustentável de voluntarismo do legislador.
Assim, em função da premência dos prazos, e,
também, em atenção às formidáveis pressões municipalistas por deslinde urgente, de resto perfeitamente compreensíveis e justificáveis, somos impedidos a
adiantar uma solução sem que ela tenha passado
previamente pelo crivo desejável, necessariamente
mais demorado, da comunidade científica.
Valho-me, então, de' minha experiência pessoal,
aliada à colaboração inestimável do corpo técnico da
Casa. Na qualidade de advogado de municípios, de
militante do Direito Público e de professor universitário dessa especialidade, posso atestar, sem complacência nem exagero, que me surpreendi com o alto
padrão técnico ostentado pela área tributária da Consultoria Legislativa. Sinto-me honrado em não omitir
que me estou alicerçando, tanto para a postura metodológica a que aludi acima, como para a análise que
estou conduzindo e a solução inovadora que virei a
propor, a qual desconheço ter sido desenvolvida alhures, em parecer que solicitei ao Consultor Legislativo
Dr. PAULO EUCLIDES RANGEL, seguro, brilhante, a
cuja conclusão prudente acrescentarei ousadias que
me sinto politicamente autorizado a avançar.
A teoria moderna das Finanças Públicas exibe
predileção pela figura tributária do imposto. É o tributo
cujo fato gerador não tem relação com nenhuma contraprestação especifica do Estado em relação ao contribuinte. Arrecada-se em função da capacidade contributiva de cada qual, medida segundo as características de cada matéria tributável (renda, consumo, capitaI). O produto da arrecadação se reúne na caixa
geral do Tesouro Público, vindo a ser redistribuído, em
seguida, na forma de execução da Despesa, segundo
as prioridades decididas pelos representantes legitimos da população.
É o tributo mais racional, apto a incorporar critérios caros aos formuladores de políticas econômicas,
como generalidade, universalidade, neutralidade, não
cumulatividade, progressividade, eqüidade, alta rentabilidade relativamente ao custo de arrecadação. É
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uma figura redistributiva por definição, sai de quem
pode mais e beneficia a quem tem menos.
Tanto quanto possível, as responsabilidades do
Estado deveriam ser financiadas por impostos, pelo
menos o exercício das funções básicas do Estado
(segurança, diplomacia, defesa etc.), a prestação de
serviços públicos genéricos e indivisíveis. O Supremo
Tribunal Federal proferiu veredicto irreformável segundo o qual o serviço de iluminação pública, de competência dos municípios, é serviço público genérico e
indivisível e que, conseqüentemente, não pode ser financiado por exação outra senão o imposto.
De um ponto de vista friamente científico, seja financeiro ou jurídico, tal veredicto é incontornável.
Os analistas de finanças públicas acusam, de
longa data, o fenômeno recorrente da inépcia municipal brasileira em mobilizar a extração fiscal de maneira mais consentânea com seu potencial de esforço
fiscal. Os prefeitos resistiriam a investir no robustecimento da administração fiscal local, hesitariam em
onerar os detentores de maiores capacidades contributivas que são justamente os potentados locais de
cujo apoio eles dependem, concederiam isenções injustificáveis para clubes e equivalentes, alguns deles
liquidariam irresponsavelmente a capacidade fiscal
própria leiloando isenções demenciais entre industriais que não precisam delas, em troca de miragens,
cultivando uma guerra fiscal ruinosa.
Segundo essa visão critica, tudo isso lhes retiraria autoridade moral para reivindicar fórmulas fiscais
alternativas. Que invistam, antes, na maximização de
seus impostos próprios, que são bons impostos.
Competem aos municípios dois impostos patrimoniais, o ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis, e o IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, bem como um imposto sobre o consumo de serviços, o ISS - Imposto sobre Serviços.
São impostos largamente subutilizados. É inaceitável que a arrecadação agregada do IPTU sobre
todos os palácios, mansões, prédios, indústrias, clubes, lojas, galpões, do país, seja menor do que a arrecadação agregada do I PVA, o imposto estadual sobre
a propriedade de veículos automotores. No ano de
2000, a arrecadação do IPVA estadual sobre veículos
foi de 5.294 milhões de reais ou 0,49 % do PIS, mais
que a arrecadação do IPTU sobre todos os imóveis
do país, de modestos 5.087 milhões de reais ou 0,47
%do PIS.
É lamentável que, como proporção da carga fiscal global, a tributação patrimonial brasileira, neste
país campeão de desigualdades, seja duas vezes
menor que a média dos países membros da OCDE e
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quatro vezes menor do que nos Estados Unidos,
Inglaterra e Japão. Que os prefeitos deixem de ser os
anjos da guarda das propriedades dos poderosos e
cumpram seu dever fiscal de otimizar seus impostos
gerais, cobrando mais de quem tem mais para beneficiar o conjunto da população.
Desse ponto de vista científico-financeiro comparativo, os lamentos dos prefeitos e sua avidez por
receitas cômodas, fáceis, anestésicas, seriam injustificáveis. Que apliquem zelosamente os impostos que
lhes competem.
De um ponto de vista científico, seriam intoleráveis os reclamos de que os impostos oneram mais do
que outros tributos porque partes deles são direcionadas forçosamente para a educação e a saúde: trata-se de cínica, perversa, ilícita e culpável rebeldia
contra o Contrato Social Fundamental expresso na
Carta Política, que impõe tais partilhas. Que cobrem
mais impostos, sim, destinando os percentuais devidos para minorar as carências enormes da saúde e
da educação, assim impulsionando um pouco o desenvolvimento do país.
Ressalto que, embora não possa contestar a
justeza dessas análises científicas, encontradiças em
publicações acadêmicas e em estudos de agências
governamentais, eu sustento um entendimento mais
atenuado, em função da avaliação política que desenvolverei abaixo. Quis apenas ilustrar a evidência de
que, se devêssemos adotar uma postura estritamente
científica e abstrata, desconectada do sentimento político, a solução para o caso em foco não poderia ser
outra senão rejeitar a PEC n° 222/00 e recomendar o
robustecimento da extração dos impostos municipais
típicos.
Avaliação política
Os tributos são fatos sociais. Assim, a elegância
simples e fria das arquiteturas jurídicas e das equações financeiras deve enriquecer-se com a consideração das condições concretas, sociológicas e políticas, em que se implementam.
E forçoso reconhecer que os municípios não
são monopolistas das irracionalidades tributárias,
muito ao contrário. A análise científica reportada acima não é inteiramente correta porque omite o contexto mais amplo em que as falhas municipais ocorrem.
É certo que a União dotou-se de instrumental tributário infinitamente mais rico do que os pobres impostos
concedidos aos municípios. E, mesmo assim, a União
não hesita em desviar-se dos belos princípios científicos do sistema tributário nacional, abusando cada
vez mais de tributos nefastos, cumulativos, prejudiciais à atividade econômica, como a COFINS e a CPMF,
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apenas porque não são partilháveis. Mesmo 2. Il::~l~ía
ção dos impostos nobres da União é uma colcha de
retalhos onde a racionalidade à exceção.
Outrossim, na medida em que a União não cessa de inflar a carga tributária federal, que r0li:·<>c:t:..t1t'.
setenta por cento da carga tributária global, na "-,dSma medida reduz-se a margem restante, do pVlencial
de esforço fiscal, para que os municípios possam maximizar a produtividade de seus impostos próprios, já
que o contribuinte é o mesmo e os ovos de ouro da
galinha não se multiplicam.
A reforma tributária se arrasta, no atual regime
democrático, desde 1986, quando se instalou a Comissão Sayad. Sucedeu-lhe a Comissão Arioswaldo,
depois a Constituinte Revisora, e finalmente, desde
1995, a atual Comissão Especial de Reforma Tributária de que o Deputado Mussa Demes é incansável
Relator. Todos sabem que a União, sistematicamente,
cria embaraços para uma reforma fiscal abrangente,
porque não quer reduzir sua parte no bolo tributário,
ao mesmo tempo que a participação dos municípios,
no mesmo, vai diminuindo, enquanto aumentam suas
atribuições e suas carências.
No atual estado de coisas, não é realista esperar para logo uma reforma tributária abrangente. Só
são viáveis reformas pontuais. É justo que os municípios, eternos esquecidos dos arranjos tributários, beneficiem-se de uma pequena reforma pontual que
lhes alivie da atual situação de asfixia. É natural que
reformas pontuais prejudiquem a racionalidade do
todo. Mas não é honesto impedir, com esse pretexto,
uma pequena reforma em favor dos municípios, quando idêntico expediente vem sendo utilizado, repetidamente e sem os mesmos escrúpulos, em favor apenas da União.
Desafio Focalizado
Nessa altura, já posso dizer que sou favorável à
instituição de tributos especiais em favor dos municípios, pelas razões políticas acima expostas, embora
reconhecendo que, de um ponto de vista abstratamente científico, não seriam recomendáveis porque
poderiam incrementar a fragmentação e a irracionalidade do sistema.
Feita e justificada essa escolha, vale sublinhar
que não ignoro que se trata de uma escolha sujeita a
críticas, que não é o ideal segundo critérios perfeccionistas de política tributária, que irracional idades podem proliferar, mas insisto na escolha porque reconheço seu cabimento político e sua urgência.
Admitido isso, trata-se agora de focar o trabalho
nas condições jurídicas de viabilização do objetivo.
Quero que o objetivo escolhido segundo critérios polf-
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ticos, criticável enquanto tal, não seja criticável ou
anulável em virtude de possíveis erros jurídicos grosseiros. Passarei a examinar, com esse foco jurídico,
as principais alternativas à mão.

Propostas da Comissão Especial de Reforma Tributária
A reforma tributária seria, hipoteticamente, o
quadro ideal para procurar adequar satisfatoriamente
as crescentes atribuições dos municípios e sua maior
participação no bolo tributário. Não foi o que aconteceu, pois a Comissão Especial de Reforma Tributária
concentrou seus trabalhos na tributação do consumo.
Sem embargo, o texto final incorporou duas disposições para atender aos reclamos do financiamento da
iluminação pública, uma na altura do art. 145, uma
taxa atípica ou falsa taxa, servindo também para a
conservação e limpeza, e outra na altura do art. 156,
uma contribuição atípica, servindo também para a coleta de lixo, a pavimentação e saneamento e serviços
suplementares de segurança pública, como segue:
"Art. 145
..

§ 3° Os municípios e o Distrito Federal poderão
instituir taxa que tenha por fato gerador a prestação
efetiva dos serviços de conservação, limpeza ou iluminação de logradouros públicos urbanos.
§ 4° A exigência de imposto e taxa poderá ser
efetuada na mesma notificação de lançamento."
"Art. 156
.

§ 4° Os municípios poderão instituir contribuição
para suplementa ção dos serviços de segurança pública prestados pelos Estados, execução de obra de
pavimentação e saneamento nas zonas urbanas,
custeio de coleta de lixo e iluminação pública, observados os seguintes critérios:
I - quando a contribuição for referente à segurança pública, a sua cobrança fica condicionada à
prévia consulta popular e à aprovação de um plano
suplementar de segurança, com o respectivo cálculo
do valor a ser cobrado;
11- quando a contribuição for referente a obra de
pavimentação e saneamento, será feito prévio edital
da obra a ser realizada, com seu respectivo custo e
rateio, limitada a cobrança ao custo desta."
Os trabalhos da Comissão se encerraram sem
que houvesse tempo para compatibilizar os dois dispositivos e polir o texto. A duplicidade das figuras, evidentemente, não poderia ser mantida, por confundir
entre si espécies tributárias distintas, o que a sistemática constitucional repele.

44(, IO Quinta-feira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A taxa, como prevista, é impossível, como demonstrarei mais abaixo, e representa nada mais que
um desafio ingênuo ao Poder Judiciário, contra o qual
ela não lograria subsistir.
A contribuição, como vislumbrada, poderia ganhar foros de legitimidade se fosse inserida na altura
do art. 149 da Constituição. Seria uma disposição casuística criando novas espécies de contribuição especial de competência municipal, ao lado daquelas já
previstas no art. 149, que são exclusivas da União.
Ali onde foi inserida, no art. 156, fica vulnerada
por vícios irremediáveis.
Primeiro, fica fora de lugar, porquanto o art. 156
constitui o elenco apenas dos impostos dos municípios, o que está expresso no título da Seção V que engloba o artigo.
Segundo, contraria os princípios gerais do sistema tributário nacional (Capítulo /, Seção I, arts. 145 a
149 da Constituição), aos quais deveria submeter-se.
Pois as regras que tratam de princípios gerais detém
densidade normativa superior e sobredeterminante
em relação às normas de esmiuçamento.
Ora, as normas que esculpem os princípios gerais do sistema tributário nacional, primeiro, delimitam
uma tipologia tripartida da figura da contribuição (social, interventiva e corporativa), tipos incompatíveis
com as novas espécies de contribuição pretendidas.
Segundo, atribuem à União a competência exclusiva
para instituir contribuições especiais, admitida exceção única para a contribuição previdenciária dos funcionários de Estados e Municípios. Os princípios gerais excluem inexoravelmente a possibilidade de municípios instituírem contribuições especiais.
Falsa Taxa, Taxa Atípica, Taxa Heterodoxa,
Taxa Indecisa
A tipologia tributária delimitada com o status de
princípios gerais do sistema tributário nacional, na
Seção 1- arts. 145 a 149 - da Constituição, incluindo
impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios, define
muito rigidamente a figura da taxa.
É um tributo, de competência de todas as esferas políticas, "em razão do. exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição" (art. 145, 11). Outrossim, "as taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos" (art. 145, § 2°).
Os doutrinadores, os grandes mestres, glorificam a notável elegância e precisão lógica alcançada
pelas definições gerais de impostos e taxas no orde-
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namento brasileiro, cuja distinção nítida espanca confusões indesejáveis e assegura ao contribuinte, pelo
menos nesse tópico, apreciável segurança jurídica.
Devendo a evolução progredir para a frente, e
não para trás, convém considerar esta alta construção da tributarística brasileira como um marco irrenunciável. E preciso impedir, a todo custo, o conspurcamento dessa jóia jurídica por casuísmos destinados a atender a voracidades inescrupulosas. Não por
algum amor ao rebuscamento, não por mero fetichismo formalista, e, sim, porque é uma poderosa garantia da harmoniosa convivência democrática no Estado de Direito, é uma curial conquista da cidadania.
Impostos são obrigações unilaterais, decorrentes da capacidade contributiva, não conectados a nenhuma contraprestação do Estado relativa ao contribuinte. Taxas são obrigações bilaterais, sinalagmáticas, comutativas, limitadas e vinculadas a uma contraprestação mensurável e referível a um contribuinte
determinado que dela se beneficia.
Atécnica tributária brasileira cravou, como norma
geral de direito tributário, no art. 4° do Código Tributário
Nacional, um gatilho fatal contra espertezas de legisladores inescrupulosos, ao decretar a irrelevância do
nome, da forma ou da destinação legais da exação,
para efetlo de determinar a natureza jurídica específica
do tributo, delimtlada pelo respectivo fato gerador.
Assim, é inútil inventar falsas taxas, impostos
disfarçados em taxas, para financiar serviços genéricos, ínespecíficos, indivisíveis, inefetivos, não disponíveis, pois as construções ilegítimas tombarão fatalmente, como tem acontecido em numerosa multidão
de casos.
Não nos interessam, neste passo, as taxas de policia, mas apenas as taxas de serviço que são a subespécie na qual a TIP tem sido introduzida de contrabando.
O fato gerador da taxa de serviço é a prestação
de serviço específico e divisível e utilizado efetiva ou
potencialmente pelo contribuinte. O Código Tributário
Nacional define, no art. 79, com força de norma geral
de direito tributário, as noções de divisibilidade, especificidade, utilização efetiva e utilização potencial.
Após várias décadas de construção jurisprudencial, edificou-se um sólido entendimento a respeito
desses critérios, embora ainda perdurem certas dúvidas, ambigüidades, zonas fronteiriças. No caso da iluminação pública, consagrou-se a tese de que se trata
de serviço genérico, de impossível divisibilidade, não
passível de ser mensurado individualizadamente em
unidades recortadas de benefício, e, conseqüentemente, insusceptível de ser financiada por taxa, mas,
antes, tipicamente financiável por impostos gerais.
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Não me parece razoável apostar que essa jurisprudência possa, um dia, vir a ser alterada. Também
não me parece razoável invocar casos marginais, de
taxas por serviços de divisibilidade dificilmente mensurável, divisibilidade "relativa", nos quais a jurisprudência balança, como taxa de incêndio e equivalentes,
para sugerir uma TIP apequenada, reduzida àqueles
casos em que urna divisibilidade "relativa" pudesse ser
afetada a beneficiários diretos. E evidente que uma
TIP, nesses moldes, não resolveria o problema do financiamento da iluminação pública, porque teria arrecadação ínfima, já que a parte mais substancial da iluminação pública realmente não é referível individualizadamente a beneficiários delim~ados.
A criação de uma taxa heterodoxa, taxa atípica,
no próprio texto constitucional, dependendo da redação, de duas uma, ou representaria uma nova categoria
tributária, caso cuidasse de não ser uma categoria ,á
existente disfarçada, com prejuízo ao espírito de sistema, ou seria destruída pela autoreferibilidade do sistema, seria desmascarada e dissolvida pela interpretação
sistemática dos parâmetros constitucionais vigentes.
O texto adotado pela Comissão Especial de Reforma Tributária acima citado é evidentemente muito
tormentoso. Nã~ se preocup;u sequer em parametrizar critérios persuasivos para a eleição do contribuinte e da base de cálculo. Resta então que não é outra
coisa senão um imposto mal disfarçado, apenas mascarado pelo falso nome de taxa.
Reputo contraproducente o afã de fazer detonar
os limites da definição constitucional de taxa, e sei
que nisso estou praticamente com a unanimidade da
melhor do~trina.
Taxa impossível. PEC n° 222/00.

A proposta de emenda constitucional em foco
quer uma ''taxa pela utilização do serviço de iluminação pública, bem como (...) pela utilização efetiva ou
potencial de demais serviços públicos específicos e
divisíveis (...)".
Temos aí, lado a lado, na mesma oração, o inevitável contraste entre "utilização do serviço" e "utilização efetiva ou potencial de demais serviços públicos".
O intérprete deverá perguntar-se qual a distinção entre a primeira e simples "utilização" não qualificada,
que não é nem efetiva nem potencial, e a segunda
"utilização efetiva ou potencial". Essa indagação, evidentemente, não tem resposta. A segunda, a utilização efetiva ou potencial, está minuciosamente definida no art. 79, I, a e b, do Código Tributário Nacional.
Mas a primeira, a simples utilização, não qualificada,
nem efetiva nem potencial, diferente da utilização efe-
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tiva ou potencial, ninguém sabe, nem chegará jamais
a saber o que possa ser.
Uma segunda comparação se impõe, pela disposição, lado a lado, na mesma oração, de "serviço
de iluminação pública" e "demais serviços públicos
específicos e divisíveis"i A partícula "demais", obviamente, resulta na concepção do serviço de iluminação pública como uma espécie, ao lado das demais
espécies, do gênero "serviços públicos específicos e
divisíveis". Querendo fugir do veredicto pretoriano de
que a iluminação pública é indivisível, por isso não é
financiável por taxa, essa redação, desajeitadamente, intenta desautorizar a condenação judiciária. Parece uma atração fatal pelo desastre. A ABRASF percebeu a armadilha e sugeriu que se retire a partícula
"demais", para escapar ao desastre. Feito isso, restaria a dificuldade que identifiquei no parágrafo anterior.
Os obstáculos conceituais do discurso jurídico
não se resolvem por golpes de voluntarismo. Não é sinal de maturidade política e de espírito democrático
querer decretar, com um golpe de texto legislativo, só
para contrariar a postura pacífica da jurisprudência,
que o.serviç~ ~e ilumi~a~~o p.úb~ic~ ~eria divisível,. se
a realidade flSlca persistira e inSistira em desmentir a
ficção legal.
Entendo que isso é procedimento incompatível
com a dignidade do Poder Legislativo. É preciso procurar uma solução equilibrada e inteligente, que não
desfigure a lógica discursiva, nem prejudique a ordem

jurídica~

.
o
.
Na~ veJo como salvar o texto da P.EC n 22_2/00,
mdefensavel sob todos os pontos de vIsta. lmpoe-se
encontrar uma fórmula alternativa, capaz de atingir
seu objetivo essencial, que é o financiamento especial da iluminação pública.
Outra dificuldade suplementar se agiganta na
segunda alteração pretendida pela PEC n° 222/00,
que é o estabelecimento de uma exceção, em favor
da iluminação pública, na proibição de que a taxa te·
nha fato gerador idêntico ao do imposto. Isso resulta
em bombardear um critério essencial de distinção en·
tre taxa e imposto, o qual não pode comportar exceções, sob pena de desfigurar a admirável edificação
da tipologia tributária brasileira.
Sucede que se verifica desnecessário praticar
todo esse mal. Se é para criar um tributo qualificado
pela finalidade, pela prestação de um serviço que não
é divisível, e cujo tato gerador possa ser idêntico ao
dos impostos, essa figura é a da contribuição especial! E supérfluo tanto desgaste para explodir os limites
da figura da taxa! Faltou aos estudiosos do assunto,
até o momento, reconhecer que isso pelo que se an-

44612 Quinta-feira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

seia é uma contribuição. Basta estudar, então, como
construir uma sede constitucional legítima para essa
contribuição que se procura!
Exação pelo uso do solo ou do espaço aéreo,
"solo criado"
Antes de explorar a figura da contribuição, faço
aqui um parêntese para observar que, no decurso dos
trabalhos desta Comissão, colheram-se menções reiteradas ao anseio, das administrações municipais, de
configurar uma exação pelo uso do solo e do espaço
aéreo, remunerando a passagem, pelos próprios municipais, passagem muitas vezes invasiva e incõmoda, de postes, fios, tubulações, redes de transmissão.
O Prefeito Celso Giglio, entre outros, ressaltou o
fato que, com as privatizações, empresas multinacionais se apropriaram de ativos constitu ídos com recursos públicos, de investimentos municipais efetuados
literalmente com o suor dos munícipes. Tais ativos encontravam-se, antes, numa situação de indiferenciação patrimonial, em poder de entidades estatais, sem
que isso ensejasse maior desconforto, uma vez que
prevalecia o sentimento da unidade do patrimônio público.
Com a privatização, os municípios viram-se, repentinamente, despojados desses ativos, sem perceber contraprestação condizente, e, por cúmulo, ainda
passaram a ser incriminados por passivos insuficientemente auditados e justificados. Condição que inspirou o ilustre Prefeito de Osasco (SP) a qualificar os
Municípios como "os órfãos das privatizações".
Desse desassossego emerge a reivindicação
de uma exação pela qual pudesse ímpor-se, às empresas privadas, uma compensação financeira pela
passagem, permitida e protegida pejo Poder Público,
desses ativos, pelo espaço público, receita essa que
o eminente prefeito gostaria de empregar em despesas de cunho social.
Faço este parêntese para esvaziar esperanças
infundadas e esclarecer que, se a exação pretendida
fosse possível, ela não seria nem taxa nem contribuição, já que essas duas figuras tributárias qualificam-se pela finalidade e sua arrecadação deve destinar-se integralmente ao custeio dessa finalidade. O
tributo que tem destinação livre, que pode financiar
gastos sociais, é, por definição, o imposto. Mas, evidentemente, não está previsto, no elenco dos impostos previstos na Constituição vigente, nenhum que tenha como fato gerador o uso do solo e do espaço aéreo.

Por outro lado, existe jurisprudência, dos tribunais superiores, no sentido de que a mencionada passagem de equipamentos, pelo espaço públi-
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co municipal, constitui uma servidão administrativa, que, sendo do interesse de toda a coletividade,
não pode ser obstada pela cobrança de imposto,
nem de preço, nem de aluguel, cabendo exclusivamente, se for o caso, indenização por dano ou por
lucros cessantes.
Portanto, não vejo como dar ressonância a essa
preocupação, manifestada nas sessões públicas desta Comissão por diversos depoentes.
Mas creio que a preocupação, que acho justa,
encontra solução na figura novíssima, estatuída
na lei complementar recentemente promulgada
com o nome de "Estatuto das Cidades", a figura da
"cessão onerosa do direito de construir", figura
que, segundo me parece, não tem natureza tributária, porquanto não é ato de império, é mais um
preço' que será pago por quem for solvente e se
dispuser a adquirir o direito. Essa figura, inspirada
na idéia do "solo criado" parece muito interessante
e, se lograr implementar-se, representará, sem dúvida, uma importante fonte de receita para os municípios.
Contribuição Atípica, Tipo Divergente e
Competência Excepcional
Contribuição é o tributo qualificado pela finalidade. Para os que adotam as tipologias tributárias bipartida ou tripartida, a contribuição pode ser vista como
uma espécie do gênero imposto, espécie qualificada
pela destinação, o restante do gênero imposto não
podendo sofrer vinculação.
A Constituição de 1988 erigiu a contribuição especial em espécie tributária independente, distinguindo-a da contribuição de melhoria (na qual alguns enxergam uma taxa decorrente de obra pública, o texto
atual omitindo menção a valorização).
Atribuiu-a, com exclusividade, à competência da
União (admitida expressamente uma única exceção,
quanto à contribuição previdenciária dos funcionários
de Estados e Municípios). E delimitou uma tipologia
tríplice, taxativa. São três as categorias de contribuições possíveis, a social, a corporativa e a interventiva.
A contribuição social tem parâmetros mais minuciosamente explicitados no art. 195 da Constituição
Federal. As contribuições corporativa e interventiva
são bastante livres e têm, como único parâmetro estabelecido, o de serem instrumentos de atuação da
União nas respectivas áreas.
Não existe, então, no ãmbito do direito tributário constitucional positivo brasileiro, no nível dos
princípios gerais do sistema tributário nacional, a
possibilidade de uma contribuição de competência
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municipal (exceto a contribuição previdenciál~~ -.ie
seus funcionários), nem existe a previsão de uma
categoria genérica de contribuição no iríf1rioi" da
qual pudesse incluir-se, com sede legítitn 1, ur:,:]
contribuição especial para o financiamento 'i~ il'Jminação pública. Pois a iluminação pública ;-.~o é
interesse corporativo, nem é área de intervenção,
é serviço, serviço indivisível.
Segundo a boa técnica jurídica, Ser!à orecisJ.
então, se fosse o caso, se houvesse vontade p::::ajr ct,
criar expressamente no texto da Constituição, 1'0 altura do art. 149, uma nova categoria de contribuição especial, em acréscimo às três categorias existentes,
que pudesse dar abrigo a uma contribuição para financiamento da iluminação pública. A construção
dessa categoria se faz abstraindo, da iluminação pública, sua característica mais genérica, que é a de
constituir serviço público.
Acontece que essa nova categoria poderia
abrigar uma infinidade de espécies de serviços públicos, e, mesmo que se limitasse, na prática, à espécie destinada ao financiamento da iluminação
pública, ainda com essa limitação, por não ter parâmetros definidos, assustaria à primeira vista, causaria calafrios no avaliador de politicas públicas,
por ensejar a probabilidade de abusos e irracionalidades.
Uma maneira de contornar - se essa dificuldade
seria a de desistir de construi r um novo tipo constitucional de contribuição, contentando-se em criar uma
contribuição atípica, contribuição excepcional, exclusivamente para o financiamento da iluminação pública.
Isso se implementaria mediante uma pequena
adição, ao final do parágrafo único do art. 149 da
Constituição, dos termos "e, bem assim, contribuição
para o financiamento da iluminação pública". O texto
atual do parágrafo único excepciona a regra geral
contida no art. 149, para permitir contribuição previdenciária cobrada pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios, de seus servidores e em benefício deles.
A uma exceção existente, segundo o critério da
competência, para a contribuição social, acrescentar-se ia uma exceção suplementar, também em relação à regra geral da competência da União, agora beneficiando apenas os municípios, e ainda, em relação
à regra geral da tipologia tríplice, passando a admitir
uma nova espécie, atípica, casuística, que é a iluminação pública.
Essa solução me foi sugerida, pela Consultoria
Legislativa da Casa, em nome da prudência, e com a
advertência explícita de que não seria a solução téc-
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nica mais elegante, embora pudesse não parecer
frontalmente injurídica.
Essa prudência tem razão de ser. As contribuições são tributos malvistos pela doutrina, tributos de
antigas origens, que sobrevivem em velhos países
europeus e os atormentam por sua irracionalidade.
A racionalidade de um sistema tributário se obtém
mediante o desenho de um cardápio bem definido
de fatos geradores. Isso pode ser propiciado caracteristicamente por impostos, que são tributos qualificados pelo fato gerador. A contribuição, qualificando-se pela finalidade, pode engendrar uma multiplicação e fragmentação indesejáveis, resultando num
quadro de grande irracionalidade. Daí vem a recomendação, prudente, de evitar-se o alargamento
dessa figura tributária.
Nem tanta prudência, no entanto, pelo que
pude auscultar, deixou de escandalizar juristas, temerosos de uma multiplicação irracional de fatos
geradores heterogêneos que haveriam, supostamente, de infernizar a vida dos contribuintes e dos
advogados.
Ademais, essa sugestão, enfatizando o critério
da mínima mudança e do mínimo dano, não deixa de
exibir um flanco vulnerável, não muito grave, mas indesejável a meu ver, que está em sua característica
atípica e excepcional. Não faltariam, por certo, os que
impugnariam sua legitimidade sob alegação de que
os tipos de contribuições especiais seriam taxativos e
não admitiriam exceções.
Esta seria minha segunda opção, caso uma
opinião pública hostil tornasse recomendável
uma solução mais modesta, menos ousada, com
alcance restrito. Mas não pude detectar reticências ou hostilidades. Ao contrário, verifico que a
população consente, claramente, em prestar uma
contribuição moderada para que a autoridade
municipal lhe assegure iluminação pública satisfatória, com as vantagens dela decorrentes, seja
em termos estéticos, de qualidade de vida, de segurança ou de atratividade turística.
Recebo sinais entusiásticos, de todas as correntes políticas e grupos organizados da sociedade,
no sentido de que amadureceram condições oportunas para avançar uma solução ousada e de amplo
alcance, capaz de aliviar a asfixia financeira dos municípios. Então, a uma solução de exceção, prudente
mas vulnerável, prefiro uma solução ousada mas
bem calçada, a definição frontal de um novo tipo de
contribuição especial.

44614 Quinla-lCira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Completitude da Tipologia Contributiva
Especial. Contribuição de Serviço
Admitamos, para evitar questionamentos, que a
tipologia contributiva deva prever expressamente
uma enumeração taxativa das categorias possíveis,
sem abertura para exceções.
Não vislumbro injuridicidade em criar uma quarta
categoria de contribuição, em adição às categorias
existentes, a social, a corporativa e a interventiva.
Não vejo sentido, no entanto, em fazê-lo no âmbito
exclusivo da União, que é a regra geral do art. 149 da
Constituição. Pois a União já é privilegiada com um rico
cardápio de espécies tributárias, dentre as quais ela vem
escolhendo, de maneira crescente e abusiva, aquelas cuja
arrecadação não é partilhável com estados e municípios.
Disso resulta que a descentralização fiscal, desejada pelo Constituinte de 1988, vem sendo i1aqueada
pelo comportamento desabusado da União, observando-se uma progressiva recentralização das receitas fiscais, em prejuízo. sobretudo, dos Municípios, que detêm
a parte mais modesta do bolo e que não sabem mais
como financiar suas crescentes atribuições.
Não contesto os bons motivos da União para aumentar a carga tributária, à vista dos terríveis desafios
do desenvolvimento e dos compromissos internacionais do País. Mas acho menos defensável o congelamento ardiloso das partilhas de receitas tributárias. E
sublinho que se torna inadiável a necessidade de encontrar sardas para a crise fiscal dos municípios.
Embora os Estados federados disponham de
um imposto de altíssima produtividade, que é o
ICMS, é certo que lhes falta, também, alguma flexibilidade no uso de tributos especiais, o que somente
não faz falta para a União. Cito, como exemplo, o
caso que repercutiu bastante, há não muito tempo,
da impossível taxa de segurança. desejada pelo saudoso governador Mário Covas. Ela poderia caber
na nova espécie contributiva que estou propondo.
Justifica-se plenamente, então, a meu ver, abrir-se
um campo novo de competência tributária para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na forma da
nova categoria de contribuição especial, a contribuição
de serviço. Creio que, sem ferir a arquitetura do sistema
jurídico, isso caberia num artigo suplementar a ser inserido após o art. 149 da Constituição.
Desconheço que alguém tenha tratado disso de
maneira desenvolvida e explícita, mas não me surpreenderia se descobrisse algum aceno a essa figura
que estou propondo, pois, segundo me parece, ela
está implícita no quadro constitucional tributário concebido pelo Constituinte de 1988, ela responde ao
apelo de uma lacuna bastante evidente.
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Há toda uma diversidade de serviços públicos, diferentes do desempenho genérico das funções básicas do Estado (defesa, diplomacia), isto
é, serviços públicos que são determinados, que
beneficiam, mesmo indiretamente, grupos determinados de pessoas, embora possam não ser, ora
específicos, ora perfeitamente divisíveis, o que
lhes impede de serem financiados por taxas. Uma
vez que são serviços bem identificados, que beneficiam grupos determinados, poderiam ser financiados por contribuição especial.
É fácil encontrar numerosos exemplos, desses
serviços aos quais me refiro, naquelas espécies de taxas que têm sido rechaçadas pelo Poder Judiciário.
Serviços especiais de segurança, serviços de pavimen. tação, de manutenção viária, de limpeza, de saneamento, de coleta de lixo, por exemplo. Vejo nitidamente, nisso, uma lacuna a ser preenchida. Serviços nem
tão genéricos a ponto de só poderem ser financiados
por impostos, nem tão específicos a ponto de poderem
financiar-se mediante taxas. Serviços passíveis de serem financiados por contribuição especial. Sinto, no
procedimento de preencher essa lacuna, como que um
movimento esperado, pedido peJo sistema, de completitude, de completamento do sistema.
A legitimação constitucional de um tipo contributivo, nesses moldes, representará, por certo,
um bálsamo para as aflições de inúmeros dirigentes municipais, às voltas com contestações de taxas duvidosas. Em muitos casos, essas taxas
são, de fato, uma contribuição de serviço. Dado
que o nomen juris do tributo é irrelevante, como
observei acima, para a determinação de sua natureza jurídica. resulta que, se for aprovada a figura proposta, aquelas taxas que possam considerar-se contribuições de fato estariam automaticamente legitimadas. a partir da entrada em vigor
da alteração constitucional proposta, ou da lei
que as faça adequar-se ao novo perfil.
Não vejo necessidade de lei complementar
prévia como requisito para a instituição dessa espécie contributiva. Também não a entendo indispensável para a instituição das contribuições do
art. 149. A meu ver, a menção, contida no art.
149, ao art. 146, 111, é meramente uma precaução
a assegurar que as leis instituidoras de contribuições especiais não podem estatuir dispositivos
que se sobreponham a prescrições contidas no
Código Tributário Nacional.
Como a jurisprudência a respeito desse pormenor
é conflitante, entendendo, alguns, que a menção ao art.
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146,111, não pode ser supérflua, que deveria ter um significado forte, da necessidade de lei complementar prévia, cuidei então de excluir essa menção no art. 149-A,
proposto, onde deixo expresso que a instituição do tributo se fará na forma da lei. Evidentemente, simples lei
ordinária do ente político competente para instituir a
exação. Creio que o contraste entre os dois dispositivos,
do art. 149 e do art. 149-A, não deixa margem a qualquer ambigüidade a respeito.
Nada impede, no entanto, que se venha a propor projeto de lei complementar, oportunamente, se
for o caso, se vier a parecer conveniente, em algum
momento futuro, disciplinar unificadamente, nacionalmente, determinados critérios de conformação
dessas contribuições.
Isso poderia facilmente obstar uma sobreposição anárquica de fatos geradores díspares, temida
por alguns juristas, o que dissipa, de certa forma, a
ameaça desse inconveniente. A lei complementar
pode vir a posteriori, não precisa ser prévia à instituição do tributo. Aliás, a previsão do art. 146, 111, refere-se aos impostos previstos na Constituição, não alcançando, literalmente, as contribuições.
Embora alguns autores entendam que a contribuição é livre de requisitos, exceto quanto à sua
destinação obrigatória à finalidade que a qualifica,
a tal ponto que não precisaria necessariamente
onerar apenas contribuintes conectados ao aproveitamento do benefício propiciado pelo serviço
público, poderia onerar qualquer um, e que não seria também necessário considerar a capacidade
contributiva, nem qualquer relação ou proporção
com o benefício, é fato que outros autores prefeririam vê-Ia mais próxima à taxa do que ao imposto,
onerando um grupo determinado de pessoas relativamente conectadas aos benefícios do serviço e
em relativa proporção com os benefícios.
Refiro-me a serviços públicos determinados,
denotando com isso uma distinção, tanto em re/ação aos serviços mais genéricos concernentes ao
nível básico de desempenho das funções típicas
do Estado, financiáveis por impostos gerais,
como em relação aos serviços efetivos ou potenciais, específicos e divisíveis, financiáveis por taxas. Claro que a interpretação admite uma margem de fluidez, mas não vejo como eliminá-Ia,
devendo ser preenchida, como quase tudo no Direito, com bom senso e prudência.
A recomendável concisão do texto constitucional é compatível com fórmulas cujo nível de
abstração é ao mesmo tempo uma virtude, para o
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legislador, e um inconveniente, para o intérprete,
Isso vai sendo esmiuçado pela legislação regulamentadora e pela jurisprudência. É assim que se
constrói o Direito. Não me peçam que coloque na
Constituição uma equação matemática.
Da mesma forma, refiro-me a beneficiários diretos ou indiretos. Se fossem só os diretos, teríamos
uma taxa. Claro que a interpretação de até que ponto
vai o benefício indireto vai depender da prudência e
do bom senso do legislador.
Pretendi também, no parágrafo do artigo proposto, recomendar a consideração da capacidade
contributiva, aferida segundo amplos critérios, dando-se preferência àqueles que guardem alguma relação com o proveito propiciado pelo serviço. Não
se trata de uma proporcionalidade estrita, como na
taxa, nem de ausência completa de relação, como
no imposto. São parâmetros bem genéricos, a serem preenchidos com bom senso pelo legislador.
Remate Final: Constitucionalização do Financiamento Especial da Iluminação Pública Municipal.
O art. 156 da Constituição Federal traz o elenco
dos impostos dos municípios. A rigor, não caberia,
nesse elenco, o acréscimo de uma contribuição,
como faz, por exemplo, a proposta da Comissão
Especial de Reforma Tributária.
Creio caber bem, no entanto, um parágrafo adicionai ressalvando que a iluminação pública, a cargo
dos municípios, a qual, como regra geral, e como pontificou o Magistrado Supremo, deveria ser financiada
pelos impostos, poderia ser também financiada por
contribuição nos moldes do art. 149-A, ou seja, por
uma contribuição para o financiamento da iluminação
pública instituída por lei ordinária municipal.
Embora não seja indispensável, pois me parece implícito no art. 149-A, esse dispositivo revela-se,
contudo, conveniente, porque de uma vez por todas
elimina dúvidas e questionamentos possíveis e dá
satisfação expressa ao objetivo essencial da PEC n°
222-A , em relação ao qual o art. 149-A vai bem
mais além. Creio que eu não poderia manipular o
objetivo restrito da proposição em foco para produzir
deliberadamente, extra petita, um resultado muito
mais amplo. Na verdade, o dispositivo que realiza o
objetivo essencial da proposição é este, do § 5° do
art. 156. O dispositivo do art. 149-A só veio pela exigência lógica de que a contribuição específica para
o financiamento da iluminação pública pressupunha
a criação de uma categoria genérica onde ela pudesse abrigar-se legitimamente em harmonia com
os princípios gerais do sistema tributário nacional.
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Conclusão
Sinto-me honrado e orgulhoso de poder submeter à apreciação de meus prezados parceiros legislativos uma solução inovadora, que me parece
magnificamente auspiciosa e oportuna, que responde generosamente aos reclamos e anseios de dirigentes municipais e estaduais, que poderá, se assim quiserem os atores políticos, entrar em vigor
com relativa rapidez. Virá aliviar aflições amplamente disseminadas por todo o país, suprindo, numa
modesta medida, um dos desafios de uma reforma
tributária e fiscal que demora a vir.
Pelas razões expostas, voto pela aprovação, no
mérito, da proposta de Emenda Constnucional n°
222-A, DE 2000, na forma do substitutivo do Relator.
Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. Deputado Osmar Serraglio, Relator.
SUBSTITUTIVO APROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUiÇÃO ~ 222-A, DE 2000

A

Acrescenta o art. 149-A e parágrafos
primeiro e segundo ao texto da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte constitucional:
Art. 1° A Constituição Federal vigorar com o
acréscimo do art. 149-A e primeiro e segundo, nos seguintes termos:
"Art. 149-A Os municípios e o Distrito
Federal poderão instituir contribuições, na
forma das respectivas leis, para o custeio
dos seguintes serviços públicos, observado
o disposto no art. 150, 111:
I - Iluminação pública;
11 - Limpeza de vias logradouros públicos municipais;
111 - Pavimentação e manutenção de
vias públicas municipais.
§ 1° São contribuintes os beneficiários,
diretos ou indiretos, dos serviços públicos, e
demais passa a parágrafos sendo sua capacidade contributiva aferida mediante o emprego, isolado ou combinado, de indicadores
como renda pessoal, receita bruta, valor do
bem ou do capital, montante do consumo.
§ 2° É facultada a cobrança da contribuição, referida no inciso I, na fatura de consumo de energia elétrica.
Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. Deputado Osmar Serraglio, Relator.

111- Complementação de Voto
Atendendo às sugestões provenientes dos
mais diversos segmentos envolvidos na questão em
pauta, que se sucederam à leitura de meu voto e
aos debates sobre o primeiro substitutivo apresentado, procurei formular novo substitutivo, creio, o mais
consensual possível, para submeter ao escrutínio
dos nobres parceiros parlamentares.
A nova redação representa a expressão dos anseios que se fazem sentir mais agudamente, no momento,
na sociedade brasileira, exprimindo um movimento de
robusteci menta municipalista, como reação recuperadora do equilíbrio federativo, no âmbito das finanças públicas, em face da recentralização desmedida que vinha
privilegiando a União ao longo dos últimos anos.
Trata-se de um arbitramento político que
responde a um impulso democrático e que, infelizmente, como seria de esperar-se, e como a história tributária verifica ocorrer em todos os países
democráticos, resulta em um relativo prejuízo, do
ponto de vista científico, no que se refere à beleza arquitetônica e ao rigor lógico do sistema tributário constitucional brasileiro.
Assim, as alterações ora propostas são menos
genéricas, menos consistentes com o espírito de sistema, são mais casuístas do que a solução anteriormente apresentada. Receio que isso acarrete certa
fragilização jurídica, do ponto de vista da interpretação sistemática do texto constitucional, mas ao mesmo tempo, enquanto restringe o alcance e apura o
foco das alterações, por certo incrementa a coesão
das forças que as apóiam e reforça as condições políticas de sua aprovação.
Acolhi a reivindicação, cujo clamor se afigura irresistível, pela autorização expressa de que a contribuição
para financiamento da iluminação pública possa ser cobrada, facultativamente, na fatura de consumo de energia elétrica. Faço-o, sublinho, para atender a um clamor
irresistível, contra minha resistência pessoal. Pois se trata
de um casuísmo extremado, guindado à condição de
novo princípio geral do sistema tributário nacional.
Não há outro lugar onde situá-lo num texto constitucional que não trata de cobrança de tributos, mesmo porque a cobrança é função administrativa reservada à discrição do Poder Executivo, ou à legislação
complementar. O particularismo se torna menos necessário também, agora, já que desaparece a proibição, subsistente no caso da taxa, de utilizar fato gerador análogo ao do IPTU, relacionado com o valor dos
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imóveis iluminados, sem dúvida um bom critério para
a cobrança da contribuição de iluminação.
Alerto, por fim, para o risco de que uma interpretação fundamentalista possa considerar esse casuísmo,
criado para outorgar uma comodidade adminis!lu'l v 3
aos dirigentes municipais, incompatível com a proteção
aos interesses do consumidor, assegurada pe!,l cláusula pétrea do art. 5, XXXII, da Constituição.
Por outro lado, acolhi também a sugestãc l ~ e'·'rtdr
a construção da figura genérica de contribuição 11? c:"'rviço público, a qual, a despeito de sua pertinência lógica no
interior da arquitetura do sistema tributário nacional,
Pode tornar-se politicamente inconveniente, €JI'atamentG
pela sua excessiva generalidade, abrindo PObSitJ;:;j;,dP ~
especulativas que extrapolam o atendimento às af'\.ves
municipais do momento.
Eis o esforço de agregação consensual que,
acredito, incumbia-me empreender.
Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001 Deputado Osmar Serraglio, Relator.
PARECER DA COMISSÃO
A Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 222-A,
de 2000, do Sr. Deputado Juquinha, que "dá nova
redação ao art. 145, 11 e § 2° da Constituição Federal", em reunião ordinária realizada hoje, opinou, por
unanimidade, pela aprovação desta, com substitutivo, nos termos do parecer do Relator, que apresentou complementação de voto. Foram rejeitados os
destaques de nOs 1 e 2.
Participaram da votação os Senhores Deputados:
Airton Dipp, Antonio Jorge, Dilceu Sperafico, Edison
Andrino, Eni Voltolini, Fernando Ferro, Gervásio Silva,
Gilberto kassab, Ivânio Guerra, João Herrmann Neto,
Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Luiz Ribeiro, Marcelo Teixeira, Márcio Matos, Osmar Serraglio, Ronaldo Vasconcellos, Santos Filho, Sérgio Barros, Werner Wanderer, Costa Ferreira, Hugo Biehl e Júlio Semeghini.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Gervásio da Silva, Presidente. - Deputado
Osmar Serraglio.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
222-A, DE 2000
Acrescenta o art. 149-A e parágrafos
primeiro e segundo ao texto da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
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Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1° A Constituição Federal passa a vigorar
com o acréscimo do art. 149-A e parágrafos primeiro
e segundo, nos seguintes termos:
"Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuições,
na forma das respectivas leis, para o custeio dos seguintes serviços públicos, observado o disposto no art. 150, 111:
I - Iluminação pública;
" - Limpeza de vias e demais logradouros públicos municipais;
111 - Pavimentação e manutenção de
vias públicas municipais.
§ 1° São contribuintes os beneficiários, diretos ou indiretos, dos serviços públicos, sendo sua capacidade contributiva
aferida mediante o emprego, isolado ou
combinado, de indicadores como renda
pessoal, receita bruta, valor do bem ou do
capital, montante do consumo.
§ 2° É facultada a cobrança da contribuição, referida no inciso I, na fatura de consumo de energia elétrica.
Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Gervásio Silva, Presidente. - Deputado
Osmar Serraglio, Relator.
*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
277-8, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Mensagem n° 1.093/00
Altera os arts. 149 e 177 da Constituição Federal; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade, contra os votos dos
Deputados Geraldo Magela, Waldir Pires,
Fernando Coruja e Ayrton Xerêz (Relator:
Deputado Paulo Magalhães); e da Comissão Especial, pela aprovação desta, pela
admissibilidade das emendas de nOs 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, e no mérito,
pela aprovação das de nOs 1 e 2, pela aprovação parcial das de nOs 3, 7, 9, 11, 12 e 13,
com substitutivo, e pela rejeição das de nOs
4, 5, 6, 8 e 10, recebidas na Comissão, nos
termos do parecer do Relator, que apresentou complementação de voto. A Deputada
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Minam Reid apresentou declaração de
voto. (Relator: Deputado BasOio Villani).

Sctembru de 2001

- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Complementação de Voto
-.Substitutivo do Relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
- Declaração de Voto

'Proposta inicial publicada no DCD de 16·8·00
- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
publicado no OCO de 8-11-00.
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Proposta de Emenda à Constituição N° 277-A de: 2000
(Do POd'-T Ex,-~utivo)

IViodifique-se a l"edação do inciso 111 do § 4" do art. 177 da Constituição Fedel"al, proposta
pelo art. 2" dal'EC nO 277-A, de 2000·, para:
...·"rt. 177

§ 4"

"

.
_

.

11 I - os recursos arrecadados terão a seguinte destinação, na fonna estabelecida na lei do
ol"çamento anual:
a) pagamento de subsídios a preços e transporte de álcÇlol carburante, de gás natural e de
derivados de pdrólco:
b) financiamento de programa de aperfeiçoamento
transportes, para redução do consumo de combustíveis."

da

infra-estrulura

de

JUSTIFICAÇÃO

A. em. cnda que sugerimos, alterando a rcdaç:io proposta para o inciso 111 do § 4" <lu urt.
177, divid<:-se, quanto ao conteúdo, em duas partes. A primeira, relativa ã alínea "a", inclui o g,b
natural entre (>s itens passíveis de tcr preço c custos de transporte subsidiados. A segunda visa um
melhor dil"ecicnamento dos l"ccursos, COCl"cntcmcntc com as necessidades mais urgentes e, ao mcsmü
LL-..:rnpo rnais carentes de nossa sociedade.
A erise de produção de energia que estalTlOS vivendo dernonstra claramente que, no:;
pl"óximos ano';, deveremos dispor do máxirrlO possível de flexibilidade em rel.:lção à fixação de preço:;

do gás natural. tanto para uso em usinas térmicas, conoo para a substituição direta da energia elétrica I~
de outros combustíveis mais caros e com n"laior potencial poluídor. Justifica-se, assim, a alteração que
sug~rirnos nu ::..llínea ha·'l.
Quanto à alínea "b", obser-vamos, íniciahnente, que a lei que criou a Agência N~ional do
Petróleo - ANP, instituiu, paralelmnente, taxas e outras fontes de recursos para essa agência as quai~
cObt-enl os cu"tos de liscalização da qualidade dos cOtTlhustíveis e da regulação das ativ dades da
indústria de petróleo e de gás natut·al. Devcrnos nOS lelobrar, ainda, que as concessões de areas para
ex.ploração de petróleo são sempl'e onerosas, can-eando vultosos recursos para esse St:tOl" de .-egulaçâl.)
e de fiscalizaç50. Não há, portanto, sentido em vincular mais recursos para as atividades específicas d.l
ANP.
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C)·setGr1ie transportes no Brasil, por outro lado, é o maior consumidor de C01:ustlVeiS
derivados do petróleo e, por esta razão, aquele qUe mais contribui para a poluição do ar no grandes
centros urbanos. Duas razões fundamentais, portanto, somam-se para que seja esse setor bjeto da
prioridade de aplicação dos recursos da contribuição de intervenção no domínio econômico qlle a PEC
n° 277 pretendI.; implantar.
A racionalização do uso. de combustíveis nas atividades de transpotte terá re~exos na
economia, red',Jzindo custos de produção e tornando nossos produtos mais baratos tanto para o
consumidor intemo como para a exportação. Era pode ser obtida mediante ações sobre as c.ondiçães
das infra·estnliUras e sobre os equipamentos de transporte, em obras e renovações de frdtas e no
desenvolviment<J tecnológico ligado ao setor. O fato de que o setor de transportes absorve cerca de
85% dos combustíveis líquidos ~ óleo diesel, gasolina, querosene e álcool -<:onsumidos no Brasil, é
suficiente para dar uma idéia dos reflexos que essas ações terão sobre o meio ambiente, sobre a matriz
energética, sobfe o balanço de pagamentos e sobre a economia de llm modo geral.
No meio ambiente, os reflexos serão extremamente significativos, pois há uma imensa
gama de ativid;ldes que podem ser beneficiadas com a aplicação desses recursos, como a amnliação e
melhoria dos transportes coletivos urbanos, para reduzir os fluxos de veícu\os, e a me\horia da malha
urbana, resultando na redução dos congestionamentos e com a conseqüente redução da emissão de
poluentes. A aplicação de recursos em modais alternativos ao ttansporte rodoviário redUZirá, entre
outros rcflexo~, o movimento d~ caminhões nas rodovias, aumentando a segurança do trá fego e a
p'essào sobre o arnbiente natural.
A melhoria das condições da rodovias, outro selOT em qve pODelTl ser ap}icaàos Qtj
recursos, dará mais segurança aos usuários, mais rapidez ao tran~porte de cargas e de pass:Jgeiros e,
com certeza, reduzirá o número de acidentes causadores de efeitos nocivos ao meio ambiente, como o
vazamento de substâncias tóxicas transportadas por caminhões tanques.
Ainda sobre as alterações que propomos na alínea "b", destacamos que, no setor de
energia, as empr~sas estatais componentes do grupo ELETROBRÁS já vêm, de longa data, gerando
fortes excedentes de caixa, o que toma desnecessário o carreamcnto de mais reCUrsos orçamentários
para esse setor. Além do mais, a política energética recente visa, predominantemente, atrair
investimentos privados, liberando, gradativamente, os recursos públicos para áreas mais carenles.
c.)ncluindo, a redação que sugerimos é mais simple~, concisa e direta, mais apropriada,
em resumo, ao texto constitucional.

Deputado ELlSEU RESENDE

APOIAMENTO:

I

Fo1has anexas.

EMENDA2 pec2n
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PROPOSIÇAO: PEC
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(ASS02770l)

AUTOR: ELISEU RESENDE E OUTROS
DEPUTADO

UF

PARTIDO

-----------------------------------------------------------------------------1 - ABELARDO LUPION
2 - AFFONSO CAI'1ARGO
3 - AIRTON CASCAVEL
4 - ALBERICO FILHO
5 - ALBERTO FRAGA
6 - ALBERTO GOLDMAN
7 - ALDIR CABRAL
8 - ALEXANDRE SANTOS
9 - ALMERINDA DE CARVALHO
10 - ANDRE BENASSr
11 - ANGELA GUADAGNIN
12 - ANIVALDO VALE
13 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS
14 - ANTONIO DO VALLE
15 - ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
16 - ANTONIO JORGE
17 - ARMANDO ABILIO
18 - AROLDE DE OLIVEIRA
19 - ARY KARA
20 - ATlLA LINS
21 - ATILA LIRA
22 - AUGUSTO NARDE8
23 - CANDINHO MATTOS
24 - CARLOS ALBERTO ROSADO
25 - CARLOS MOSCONI
26 - CARLOS SANTANA
27 - CELCITA PINHEIRO
28 - CELSO RUSSOMANNO
29 - CESAR BANDEIRA
30 - CEZAR SCHIRMER
31 - CHICO DA PRINCESA
32 - CLEMENTINO COELHO
J3 - CORIOLANO SALES
H - CORNELIO RIBEIRO
35 - CUNHA BUENO
CUSTamo MATTOS
17 - DEUSDETH PANTOJA
38 - DOMICIANO CABRAL
- OR. BENEDITO DIAS
40 - DVILIO PISANESCHI
·u - EBER SILVA
42 - EDINHO BEZ
'l3 - EDMAR MOREIRA
H - EDUARDO BARBOSA
,15
EDUARDO CAMPOS
'16 - EFRAIM MORAIS
'17 - ELISEU RESENDE
'18 - EMERSON KAPAZ
19 - ENIVALDO RIBEIRO

,6 -

,9

-

PR
PR
RR
MA

DF
SP
RJ
RJ
RJ
SP
SP
PA
SC
MG
MA
TO
PB
RJ
SP
~

PI
RS
RJ
RN

MG
RJ
MT
SP
MA
RS
PR
PE
BA
RJ
SP
MG
PA
PE
AP
SP
RJ
SC
MG
MG
PE
PB
MG
SP
PB

PFL
PFL
PPS
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PT
PSOB
PFL
PMDB
PPB
PTB
PSDB
PFL
PPB
PFL
PSOB
PPB
PSOB
PFL
PSOB

PT
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSDB
PPS
PMOB
PL
PPB
PSOB
PFL
PSOB
PPB
PTB
PL
PMDB
PPB
PSDB
PSB
PFL
PFL
PPS
PPB
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50 - EULER MORAIS
51 - EULER RIBEIRO
52 - EURIeo MIRANDA
53 - FATIMA PELAES
54 - FELIX MENDONCA
55 - FERNANDO CORUJA
56 - FERNANDO DINIZ
57 - FERNANDO GABEIRA
58 - FERNANDO GONCALVES
59 - FRANCISCO COEL1~O
60 - FRANCISTONIO PINTO

61 - GEOVAN FREITAS
62 - GERSON PERE~
63 - GILBERTO KA~SAB
64 - GIOVANNI QUEI~OZ
65 - GONZAGA PATRIOTA
66 - HELIO COSTA'
67 - IBRAHIM ABI-ACKEL
68 - 1EOIO ROSA
G9 - ILOEFONCO CORDEIRO
'10 - INOCENCIO OLIVEIRA

71 - IRIS SIMOES
'72 - JAIME MARTINS
'/3 - JAIRO CARNEIRO
'/4 - JAQUES WAGNER
'/5 - JOAO CASTELO
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GO
AM

RJ
AP
BA
SC
MG
RJ
RJ
MA
BA
GO
PA
SP
PA
PE
MG
MG
RJ
AC
PE
PR
MG
BA
BA
MA

'76 - JOAO COLAeo

PE

JOAO COSER
78 - JOAO HENRIQUE
'/9 - JOAO MENDES
BO - JOAO RIBEIRO
~l - JOAQUIM FRANCISCO

ES
PI
RJ
TO
PE
BA

'17

-

e2 - JORGE KHOURY
83 - JORGE TADEU MUDALEN
r.4

-

JOSE CARLOS ALELUIA

1J5 - JOSE CHAVES
86 - JOSE INDIO
H7 - JOSE LOURENCO

P.8 - JOSE MILITA0
n9 - JOSE MUCIO MONTEIRO
!..i O -

JOSE PIMENTEL

91 - JOSE ROCHA
92 - JOVAIR ARANTES
~3 - JULIO REDECKER
94 - JUQUINHA
95 - JUTAHY JUNIOR

SP

BA
PE
SP
BA

101 - LIDIA QUINAN
102 - LUCI CHOINACKI

10] - LUCIA VANIA
104 - LUCIANO CASTRO

PFL
PDT

PSB
PMnB

PPB
S.PART
PFL

PFL
PTB
PFL
PFL
PT
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PFL
PFL

PFL
PMDB
PFL
PMDB

PMDB
PMOB
PFL
PT

GO

PSDB
PPB

RS

PFL

GO

PSDB

BA

PSDB
PFL
PMDB

RN

CARNEIRO
~9 - LAVOISIER MAIA
100 - LEUR LOMANTO

PV
PTB
PFL
PFL
PMDB
PPB

PE
CE
BA

MG

- LAURA

PMDB

PSOB

LAEL VARELLA

~8

psnB

PTB
PDT

MG

S7 - LAIRE ROSADO

96 -

PMDB
PFL
PPB

RJ
RN
BA
GO

se

GO
RR

PFL
PFL
PMDB
PSDB
PT
PSDB
PFL
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105
1ü6
107
108
109
110
11.1

-

li. 2

-

ll3
1i.4
115
116

-

117 -

118 1i9 1~0 1~1 1;' 2 173 174 1~5 126 177 -

1:28 1~9 130 1:'1 1J2 133 134 135 136 137 138 139 -

140
141
142
143
144

-

145 -

146
147
148
149

-

ISO 151 lS2 153 154 -

'155
156
1S7
158
159

-

LUCIANO PIZZATTO
LUCIANO ZICA
LUIZ ANTONIO FLEURY
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ PIAUHYLINO
MARCIa MATOS
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONDES GADELHA
MARCOS CINTRA
MARCOS DE JESUS
MARIA LUCIA
MARIO DE OLIVEIRA
MARISA SERRANO
MENDES RIBEIRO FILHO
MICHEL TEMER
MILTON MONTI
MORONI TORGAN
MUSSA DEMES
NARCIO RODRIGUES
NELSON MARCHEZAN
NELSON MARQUEZELLI
NELSON TRAD
NEUTON LIMA
NICE LOBAO
ODELMO LEAO
OLIMPIO PIRES
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
PAUDERNEY AVELINO
PAULO DELGADO
PAULO MAGALHAES
PAULO MARINHO
PAULO OCTAVIO
PEDRO CHAVES
PEDRO FERNANDES
PEDRO IRUJO
PEDRO NOVAIS
PEDRO VALADARES
PINHEIRO LANDIM
RAFAEL GUERRA
RENATO VIANNA
RICARDO BARROS
RICARDO BERZOINI
RICARDO FERRACO
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
RODRIGO MAIA
ROMEL ANIZIO
ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS
RUBEM MEDINA
SALVADOR ZIMBALDI
SAMPAIO DORIA
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PR
SP
SP
PR

PE
PR

MG
PB
SP
PE
MG
MG
MS
RS
SP
SP
CE
PI
MG
RS
SP
MS
SP

PFL
PT
PT8
PSOB
PSDB
PTB
PPB
PFL
PFL
PL
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PTB

SP
ES

PTB
PFL
PFL
PPB
PDT
PSDB
PMDB
PFL
PT
PFL
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PSB
PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PT
PSDB

SP

PMDB

ES
MA
RJ
MG
MG
MG
RJ

PMDB
PFL
PSDB
PTB
PPB
PSDB
PL
PFL

SP
SP

PSDB
PSDB

MA
MG
MG
MG
RS
AM
MG

BA

MA
DF
GO

MA
BA
MA
SE
CE
MG
SC

PR

CE
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1(.0
1(:1
1C2
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

-

SANTOS FILHO
SERGIO BARCELLOS
SERGIO BARROS
SILAS BRASILEIRO
SIMAO SESSIM
VILMAR ROCHA
VIRGILIO GUlMARAES
VITTORIO MEDIOLI
VIVALDO BARBOSA
WALFRIDO MARES GUIA
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
ZILA BEZERRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS
TOTAL DE ASSINATURAS .. :
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PR

PFL

AP
AC

PFL
PSDB
PMDB

MG

RJ
GO

PFL

MG

PT

MG

PSDB
PDT
PTB
PFL
PFL
PTB

RJ
MG
PR

PB
AC
172
172

PPB
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000, QUE "ALTERA
OS ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL'. (COMBUSTíVEIS)

a) pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool carburante, de derivados de petróleo
ou de gás natural;

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 277-A, DE 2000

A exemplo do gasolina, o gás natural que movimentará as termelétricas dependerão de matéria-prima importada. Em caso de grande oscilação cambial
o consumidor final ficaria penalizado com um aumento inesperado em sua conta no final do mês. Da mesma forma, uma desvalorização súbita inviabilizaria a
geração de energia elétrica. A inclusão do gás natural
na alíquota da contribuição visa amortecer a volatilidade cambial e a viabilização de novas fontes de
energia elétrica.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2001. - Deputado Luiz Antonio Fleury Filho.

Justificação

Altera os arts. 149 e 177 da Constituição Federal.

EMENDA MODIFICATIVA
A alínea a, do inciso 111, do § 4°, do art. 177,
constante do art. 2° passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 177
.
§ 4°
.
111
.

SECRETARiA-GERAL
PROPOS:r:ÇAO:

.I?EC::

AUTOR:

AN"TONIO

Ll..Ti Z

D~

MESA

(ASS0:2,70:2)
FLElJRY

E:

OUTROS
PA.RTIE>C>

~

:2
3
4
5
6
7
B

9
~o
~~
~2
~3
~4

:l..S
~6

17
18

:1..9
2.0
23..

::2.:2
~.3

24

25

AGNELO QL7EIROZ
A.iR·I·ON D I I?P
ALBERTO FRAGA
ALC::ES'rE ALMEIDA
ALCEU CoLLA.R.ES
.ALDO REBELO
ALEX C.AJSJZI:A.:l:'II
ALIVI I R
SA
.ANIBAL GOMES
.ANTONIO C ~ B R A I ~
ANTONiO JO~QlJiM ~ U J O
ANTONIO JORGE
ARIVIANl::>O AB I L.:r O
~ON
BEZERRA.
ATILA LI:r'JS
A.TILA LIRA.
AL7GUSTO NARDES
BO~IFA.CIO DE
ANDRADA
CABO J U L I O
CAN'Di~o MATTOS
CART-J I TO MERS S
CA.RLOS BATATA
CARLOS D ~ G A
CARLOS S.A.NTANA
CELCITA PINHEIRO

26

CEZAR.

::;:7
:;;:8

CHICO DA PRINCESA
CLovr S
VOL.P I
CONFUCIO MOUR.A
CO:R.r-JELiO RIBEIR.O
COSTA. F E R R E I ~
CUSTOD:rO MATTOS
DANILo DE CASTRO
DA.Re::::r:SIO PERONDI
DE VELASCO
DILe::eu SI?ERAFICO
DIN'O FERNA.NDES
DOM I e:: IANO CA.BR.A.L
DR.
BENEDiTO DIAS
DR.
HELIO
r:nJ I IJ:r O
P I SA.N'E S CH I
E:BER. SILVA.
EDINBO BEZ
EDIR OLIVEI:l<..A.
E D ~R
MORE I :R.A
EDUAnDO BARBOSA.
ENIO I3Ae::e:::r
EN'IVALDO RIBEIRO
EULER MOR.A.IS

~~

9

2'0
~) :I3.2
33
34
3S

36
37
38

::- 9
.'!,

o

-,L

:1-

4.2
-~ 3
·",4

4S

6
47
.~

<1

a

49

SCH:r:R.!'J1E:R

DF
RS
DF
RR
RS
SI?
PR
RR

CE
CE
MA

TO
P13

CE
AM
PI
RS
MG
MO

PCd=S
POT
PlVIOE
PMDE
POT
PCde>E
J?SOE
PI?S
PMOB
PSOE
PPE
PTE
PSOE
PSOB
PFL

I?SDS
PP13

RJ

pSOS
PL
I?SOS

se::

PT

PE
P13
RJ

M'r
RS
PR
SI?
RO
RJ

PS013
PTE

PT
PFL
PMDE

I?SOB
PSDE
PMDB

PL

MA

:PFL

MO
MO

PS013

RS
SP
PR

RJ

I?B
AP
SI?
SP

PSDB
l?MOEl
PSL

PPS
I?SDE
PSOE
PPB

R..:::T

POT
pTB
PL

SC

PMOS

RS

PT13
I? I? 13
PSDB
1?OT
PJ?E
PlVID13

MO
MO

RS
I?S
GO
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50 - EUNICIO OLIVEIRA
51 - EURIPEDES MIRANDA
52 - EZIDIO PINHEIRO
53 - FELIX MENDONCA
54 - FERNANDO CORUJA
55 - FERNANDO DINIZ
56 - FERNANDO FERRO
57 - FERNANDO GABEIRA
S8 - FERNANDO GONCALVES
59 - FERNANDO ZUPPO
60 - FETTER JUNIOR
61 - FRANCISCO GARCIA
62 - FRANCISTONIO PINTO
63 - GASTA0 VIEIRA
64 - GERALDO MAGELA
65 - GERSON PERES
66 - GILBERTO KA8SAB
67 - GIOVANNI QUl~IROZ
68 - GLYCON TERRA PINTO
69 - GONZAGA PATRIO~~
70 - GUSTAVO FRUET
71 - HELENILDO RIBEIRO
í2 - HERCULANO ANGHINE~TI
73 - IBRAHIM ABI-ACKE~
74 - IEDIO ROSA
75 - ILDEFONCO CORDEIRO
76 - INALDO LEITAO
77 - IRIS SIMOES
'78 - JAIME MARTINS
79 - JAIR BOLSONARO
80 - JAIR MENEGUELLI
81 - JOAO CALDAS
82 - JOAO COLACO
83 - JOAO COSER
84 - JOAO MAGALHAES
85 - JOAO PAULO
86 - JOAO PIZZOLATTI
in - JONIVAL LUCAS JUNIOR
88 - JOSE ANTONIO ALMEIDA
89 - JOSE CARLOS COUTINHO
90 - JOSE CARLOS ELIAS
91 - JOSE INDIO
92 - JOSE LINHARES
93 - JOSE MILITA0
94 - JOSE MUCIO MONTEIRO
95 - JOSE TELES
96 - JOVAIR ARANTES
97 - JULIO SEMEGHINI
JUQUINHA
98
99 - JURANDI L JUAREZ
100 - LAI RE ROSADO
101 - LAMARTINE POSELLA
102 - LEO ALCANTARA
103 - LINCOLN I?ORTELA
104 - LUCIANO ZICA
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LUIS BARBOSA
LUIZ ANTONIO FLEURY
LUIZ FERNANDO
LUIZ SERGIO
MARCAL FILHO
MARCELO BARBIERI
MARCELO TEIXEIRA
MARCIa BITTAR
MARCIa FORTES
MARCONDES GADELHA
MARIO ASSAD JUNIOR
MARIO DE OLIVEIRA
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON MONTI
MOACIR MICHELETTO
MURILO DOMINGOS
MUSSA DEMES
NELSON MARCHEZAN
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NEUTON LIMA
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OLAVO CALHEIROS
OLIMPIO PIRES
OLIVEIRA FILHO
OSMANIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLIO
OSVALDO BIOLCHI
PADRE ROQUE
PAES LANDIM

PAULO BALTAZAR
PAULO KOEAYASHI
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PEDRO CANEDO
PEDRO CELSO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
POMPEO DE MATTOS
PROFESSOR LVIZ!NHO
REGIS CAVALCANTE
RENATO VIANNA
RICARDO BERZOINI
RI CARDO IZAR

RICARDO RIQUE
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO ARGENTA
ROBERTO PESSOA
ROMEL ANIZIO
RONALDO VASCONCELLOS
RUBENS FURLAN
SALATIEL CARVALHO
SALVADOR ZIMBALDI
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SAULO COELHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO REIS
SILAS BRASILEIRO
SILAS CAMARA
VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
VIRGILIO GUIMARAES
WALDEMIR MOKA
WALFRIDO MARES GUIA
WANDERLEY ~TINS
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRAGA

XICO GRAZIANO
ZE GOMES DA ROCHA .
ZENALDO COUTINHO

MG
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SC
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SE
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AM
CE
GO
MG
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DF
PB
SP
GO
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ASSINATURAS CONFIRMADAS
ASSINATURAS DE APOIAMENTO...
TOTAL DE ASSINATURAS

PSDB
PSDB
PDT
PFL
PTB
PMDB
PTB
PSDB
PFL
PT
PMDB
PTB
PSB
PPB
PFL
PSDB
PMDB
PSOB
REPETIDAS:

177
1
179

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
1 - ANTONIO JOAQUIM ARAUJO

MA

PPB

SE

PSDB

ASSINATURAS DE APOIAMENTO
1 - AUGUSTO FRANCO
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CLAS.<;IFICAÇAO

o SlJl'l{ESSIV fi.

PROPO:>JÇÃO

I'EC 277·N2000

(X) SlffiSlínmv A

o ADITIVA

() AOUmNA'I1VA O MOlllFICATIVA

I

COMISSÃO ~ial

AUfOR
DEPUTADO LUCIANO ZlCA E OUTROS

EMENDA

SUBSTITUTIVA

Dê-se a seguinte nova redação ao.art. 2° da Proposta de Emenda à Constituição n°
277, de 2000:
·'Art. 2°
seguinte pai'ãgrafo:

O art. 177 da Constiruição Federal passa a vigorar acrescido do

"Art. 177

.

§ 4° A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico
rdativa às lJtividades de comercialização, decorrente de revenda ou retino, e de importação de
petróleo e s;:us derivados, bem assim de gás natural e álcool carburante nào poderá implicar em
prejuízo de qualquer espécie à arrecadação do imposto de que trata o inciso II do caput ao art.
'. 155 e dever:l atender aos sC!:,l'\Jintes requisitos:
a alíquota da contribuição será:
a)
ad~valorem. incidindo sobre o faturamento ou a receita bruta, no caso
de comercialização e, nu caso de importação, sobre o respectivo valor aduaneiro; ou
h)

especifica, tendo por base a unidade de medida adotada;

11

a alíquota poderá ser diferenciada por produto ou d~stínação;

\II

os recursos arrecadados terào a segulnte destinação:

;,)

pagamento de subsídios

fi

preços ou transporte de álcool carburante e

derivados dt' petróleo;
h)
financiamento de programas d-: investimento público na infraestrutura de transportes e nas áreas de minas e energia e de meio ambiente; e
c)

combustívei'í;

financiamento de programas de fiscalização da qualidade de
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d)
financiamento de programas de regulação das atividades da indústria de
petróleo e de gás natural ~

IV - ao financiamento dos programas de investimento na infra-estrutura de
transportes a que se refere a alínea "b" do inciso anterior deverá ser destinado, a cada ano,
parcela de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cemo) do produto da arrecadação da
contribuição." (NR)

JUSTIFICAÇÃO'

A questão do financiamentc' da manutenção da infra-estrutura de transportes. mediante
o estabeledmento de mecanismo de vinculação de recursos que propicie receitas estáveis e
.. confiáveis é matéria cuja discussão se iniciou na década de quarenta.
I )esde então, muitos países adotam a sistemática de vincular receitas de tributos, para
o financiamento dos dispêndios no Setor, ~specialmente os incidentes sobre o consumo de
combustíveis e sobre o uso e propriedade de veículos.
Os Estados Unidos, a Alemanha, a Austrália e o Japão, entre dezenas de outros
países, têm fundos vinculados para o transporte. O Fundo americano arrecada US$ 90 bilhões e
assegura ao País rodovias impecáveis. Há quem diga que a diferença de qualidade entre as
rodovias americanas e alemães das brasileiras é apenas uma: eles têm um Fundo e nós
acabamos com ele.
Todavia, a partir dos anos oitenta, com o advento da crise financeira que conduziu a
quadros de déficit fiscal em diversos países, especialmente na América Latina, iniciou~se, nos
países em desenvolvimento (geralmente em decorrêncÍ:l de monitoramento do fMJ), um
processo d~ gradual desvinculação de receitas tributárias, inclusive daquelas vinculadas ao
Setor de Transporte. O inciso IV do art. 167 da Constituição Federal de 1988 foi uma tradução
brasileira deste espírito desvinculante.
Nos últimos anos, em paralelo com a busca de alternativas para o financiamchto da
recuperação e manutenção da infra-estrutura viária existente, o tema da vinculação tem voltado
à tona, inclusive com a participação de organismos financiadores internacionais. As sugestões
discutidas tem caminhado, novamente, na direção da vincubção de tributos incidentes sobre
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combustíveis e lubrificantes automotivos, seja mediante a constituição de Fundos espedficos,
seja por intermédio da simples vinculação orçamentária das fontes de recursos correspondentes
à execução d.; projetos no setor transportes.
Entretanto, no Brasil, a discussào tem sido sempre conduzida de forma passional
entre "oposilores da vinculação de recursos fiscais" e L<defensores da vinculação de recursos
fiscais", o que tem impedido, até agora, o encontro de urna solução concifiatória. .

Os "opositores" estão incrustados na Área Econômica do Governo e julgam-se
oniscientes e capazes de efetuar um perfeita seleção de prioridades para alocação dos escassos
recursos ger~is colocados á sua disposição, tornando, assim, desnecessária a vinculação de
recursos para quaisquer finalidades específicas.
Os "defensores" estão localizados nos setores governamentais responsáveis pelo
gerenciamento do Setor Transportes, nos empresários e trabalhadores operadores do sistema e
• ~nos empresál ios que prestam serviços ou fornecem equipamentos ao Setor. Eles partem da
premissa de que os decisores governamentais (Área Econômica) não são oniscientes e, assim,
as suas deci~ões nem sempre representam a melhor alocação dos recursos a médio e longo
prazos, haja vista a prioridude absoluta a<) sistema financeiro, que tem sido observada nos
últimos anos -- pagamento de juros e enCargos --, em detrimento da prestação de serviços
efetivos à soC'iedade contribuinte.
Lalnentave]mente, a atua) crise energética., vivenciada de forma tlio pro.'ilma e
dramática p~la sociedade brasileira, parece dar inteira razão aos que vêm alertando que a
prioridad~ c(:ncedida pelo equipe econômica do Governo ao equilíbrio das contas públicas
acabaria por perar situações extremamente desfavoráveis para a economia hrasileira.

Ne::;se particular, cabe ressaltar que, independentemente das soluções emergenciais
que estão sendo propostas pelo Governo para a redução do consumo de energia. a retomada de
investimento:,: no setor elétrico, visando ao efetivo atendimento da demanda, depende da
liberação das "amarras" que, nos últimos anos, impediram as empresas estatais do setor de
aplicar seus recursos próprios disponíveis ou obter financiamentos para a execução de
programas mais intensivos de geração e de transmissão e da liberação de financiamentos com
recursos do BNDES em condições adequadas à realização de investimentos privados.
No Setor Transportes, contudo, a reafizaçào de investimentos capazes de reverter a
vertíglnosa kndência de deterioração do patrimônio existente depende, fundamentalmente, da
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disponibilidade de recursos oriundos do orçamento fiscal, razão pela qual urge que se
encontrem soluções que, a curto prazo, viabilizem a execução de um vigoroso programa de
investimentos capaz de modificar o panorama atual.
Lspecificamente quanto ao Setor Transportes, merece ser aqui registrado que:
- o patrimônio do Setor, que chegou a ser avaliado em US$ 300 bilhões, foi
construído basicamente na década. de sessenta e na primeira metade da década de setenta,
quando vigorava a vinculação de recursos (segundo o GElPüT, nesta época se investia,
somente no subsetor rodoviário, cerca de 1% do Produto lntem.o Bruto, enquanto que hoje o
investimemo no mesmo subsetor não atinge 0,2% do PlE)~
- por coincidência ou não, a partir da desvinculação dos recursos, iniciada no final da
década de setenta, o Setor viu os seus investimentos, inclusive os relativos a manutenção dos
ativos existentes, minguarem de forma prof:.'Tessiva, rápida e consistente, e, paralelamente, os
.. custos unit:írios reais (deduzidos os efeitos inflacionários) das obras e serviços crescerem,
também de forma prol:,rressiva, rápida e consistente, tendo como componente primordial
surglmento de elevados custos financeiros onerando os prestadores de servíços, em função dos
constantes atrasos de pagamento e da política de "stop and go" decorrente da instabilidade dos
recursos, m~smo quando orçados.

°

J;, conseqüência natural da redução do nível de recursos destinados para investimento
no Setor e do acréscimo dos custos unitários acima mencionado foi o sucateamento do sistema
nacional de viação, com ênfase nas malhas rodoviária e ferroviária, cujo nível de deterioração
já está atinr.indo proporções alarmantes, capazes de gerar, em futuro bem próximo, situações de
caos no escoamento da produção e na circulação de pessoas tão dramáticas quanto às hoje
enfrentadas na área energética.

No caso da malha rodoviária brasileira, as más condições do pavimento, por sua vez,
produzem múltiplos efeitos perversos sobre a economia nacíonal. Estudos realizados por
entidades Cllmo o GErpOT, a CNT e o IPEA, ressaltam, dl::ntre outros efeitos: acréscimos de
58% no cor.sumo de combustíveis; aumentos de até 46% nos custos operacionais dos veículos
(o atual estado da malha estaria gerando aumento de custos médios da ordem de R$ 2,0
bllhões!ano\ elevações de até 50% no tempo de viagem e, ainda, crescimento nos indi<::es de
acid~ntes em até 50%. Além disso, pesquisas realizadas pelo GEIPOT e pelo DNER, 'sob o
patrocínio do Banco Mundial, indicam que para cada dólar não investido no momento
ade<.]uado, sào gastos cinco dólares na realização de intef\lenções mais significativas de
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reconstruçãll de trechos deteriorados.
Ademais, lembram os "defensores'~ da vinculação de recursos que a tempestividade
das liberações de recursos, a estabilidade e a continuidade dos fluxos de caixa, inerentes aos
esquemas de vinculação, constituem condições necessárias para se promover importantes
reduções nos custos de obras, além de permitir a conclusão mais rápida dos empreendimentos.
Entretanto, mesmo diante de tantas evidencias positivas quanto aos beneficios da
vinculação de recursos para o setor rodoviário, as proposições da PEC n.O 277/00 ora em
análise pele Congresso Nacional caminham no sentido de qu~, mais uma vez, seja dada
prioridade ao equilíbrio das contas públicas em detrimento da alocação de recursos para
atividades p,odutivas essenciais para a recuperação e manutenção da infra-estrutura econômica
do País.
Assim é que, no bojo da proposta de instituição de uma nova contribuição de
•• intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis, busca-se estabelecer que os
recursos de);; oriundos sejam destinados, na forma estabelecida na lei orçamentária, à cobertura
dos subsídios a preços e ao transporte de álcool carburante e derivados de petróleo, mas
também "ao fomento de atividades de transporte, minas e energia e meio ambiente, inclusive o
pagamento do serviço da dívida pública a elas vinculado",

n.O
Em outras palavras, mantida a proposta implícita na redação atual da PEC
277/00, a suciedade brasileira estaria sendo instada, mais uma vez, a gerar recursos para
atividades núo produtivas, como o pagamento do serviço da dívida, beneficiando, de novo, ao
sistema financeiro, sendo que, na melhor das hipóteses, restariam algumas "migalhas" de
recursos para atender a atividades de custeio destas três áreas.
Assim, as discussões a serem realizadas no âmbito da Comissão Especial que analisa
esta PEC n.o 277/00 são uma boa oportunidade de se encontrar uma solução que atenda ao, não
resta dúvida, louvável objetivo de cobrir subsídios implicitos nos preços e no transporte do
álcool e dos derivados de petróleo, mas, sobretudo, que seja capaz de alavancar investimentos
na tão combalida infra-estrutura de transportes, bem como, possibilite a alocação de recursos
para a área de meio ambiente e para segmentos complementares específicos da área energética
que não pcssam contar com recursos próprios ou de financiamentos do BNDES ~ de
organismos internacionais como o BIRD e o BID,
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Nesse contexto, é importante destacar que a emenda ora proposta à PEC
277/00 visa, basicamente, à:

n. D

- inclusão, no caput do § 4° do art. 177 proposto pelo Executivo, da expressão
não poderá implicar em prejuí=o de qualquer espécie à arrecadação do imposto de que 'rata o
inciso 11 do caput do art. 155 e ... ", com o objetivo de assegurar que, independentemente do
valor da alíquota da nova contribuição de intervenção no domínio econômico a ser instituída, a
alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis não venha a ser reduzida ou, mesmo,
eliminada, pois de nada adiantaria para o setor de transportes passar a contar com recursos
oriundos da nova contribuição no âmbito federal se, ao mesmo tempo, deixasse de contar com
recursos oriundos do ICMS que financiam a execução de obras na malha viária estadual, tão
carente de investimentos (ou até mais) quanto a malha federal. Esta hipótese significaria, na
prática, "vesôr um santo e despir o outro"~
- supressão. no inciso Il do § 4° do art. 177, da alinea "b" proposta pelo Executivo. que
autoriza a alterar a alíquota da contribuição a qualquer momento, para maior ou menor, sem
respeitar o princípio da anualidade, previsto no art. 150,
"b", da Constituição, pois tal
possibilidade acarretaria uma ind::~'ejável instabilidade no volume de recursos a ser anualmente
arrecadado c,)m a nova contribuiçà ,,), impedindo que sejam planejadas adequadamente as ações
a serem atendidas com tais recursos. Ln decorrência, estâ sendo proposta na emenda uma fusão
do texto do C;)put do inciso II com o texto constante da alínea "a" (tal como propostos);

• 10

m,

- supressão da expressão ...... na forma estabelecida na lei do orçamento anuar.
constante do caput do inciso 1II dú § 40 dfJ art. 177 proposto pelo Executivo, de modo a tomar
concreta e pr~viamente estimável o vl)lwne de recursos da contribuição, pois a sua destinação
anual nas lei~ orçamentárias, significaria, na prática, a manutenção do status quo vigente, onde
a discussão do montante dos recursos que serão disponibilizados para atender investimentos no
setor transpol1es faz-se, ano a ano, durante a tramitação do projeto de lei orçamentária. Em
outras palavras, a manutenção da expressão que se propõe suprimir significaria a inexistência
de recursos previsíveis para o setor;

- supressão da expressão "..., inclusive do serviço da dívida a elas vinculado",
constante do fínal do item 3 da alínea "b" do inciso II do § 4° do art. 177 proposto pelo
Executivo, cuja manutenção significaria o absurdo de permitir que os recursos oriundos da
nova contribuição pud~ssem ser utilizados para o pagamento do serviço da dívida do DNER. da
ELETRüBRAS e de outras entidades vinculadas a estas áreas;
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- substituição da expressão ". ,. fomento das atividades de tramporre, minas e energia e
meio ambiente ... ", constante do item 3 da alínea "b" do jnciso Jl do § 4° do art. 177 proposto
pelo Executivo, pela expressão ""0 investimento público na infra-estrutura de transportes e nas
áreas de minas e energia e de meio ambiente ....., nos termos da nova alínea "h" do inciso III do
§ 4° do 4ft. 177 proposto pela emenda em tela, de fonna a explicitar que os recursos da nova
contribuiç~o se destinam a investimentos na infra-esrrunlra de transportes e nas áreas de minas
e energia e de meio ambiente, ao invés da atual redação que se refere ao "fomento de
atividades" nestas três áreas de governo, com o que, na prática, se ainda sobrasse algum recurso
após o pagamento do serviço da dívida, poderiam ser atendidas apenas as "atividades" destas
áreas no tonceito orçamentário, ou seja, no caso do setor rodoviário, apenas serviços de
manutenção;
Adicionalmente, levando-se em conta todo o histórico de deterioração da infraestrutura de transportes exposto ao longo desta Justificação, acrescenta-se um no\"o inciso IV
ao § 4° do art. 277 da Constituição, proposto pela PEC n. o 277/00, de fonua a que se assegure
" que, da arr.:cadação gerada pela nova contribuição de intervenção no dominio econômico, pelo
menos 670;;, (sessenta e sete por cento) sejam destinados a programas de investimentos na infraestrutura dt: transportes do País, com o objetivo de viabilizar o planejamento do manutenção e
expansão ua infra-estrutura de transportes, mediante a criação da efetiva possibilidade de
previsão dt: recursos a serem destinados anualmente para a realização das obras e serviços
n~cessários

Por fim, não seria demais salientar ainda que, em decorrência da vinculação parcial
dos recurso,; desta nova contribuição, poderiam ser esperados os seguintes resultados",

- sens\vel redução dos custos das obras, em função da tempestividade e estabilidade
dos recursos;
- progressiva e significativa redução no consumo de combustíveis (algo em tomo d~
33%, num l.stágio final), o que significaria redução de importações e uma grande contribuição
ao nosso ba:anço de pagamentos:
- prObJfessiva e significativa redução no custo do transporte, em função da redução no
consumo de combustíveis e de outros componentes d~ custo ( aumento da vida útil do veiculo e
de seus componentes, redução do tempo de viagem e do número de acidentes), contribuindo,
assim, para J competitividade de nossos produtos no exterior e para a redução dos seus preços
no mercado intemo~
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- geração de elevado número de empregos, especialmente a mão-de-obra menos
qualificada, que é maciçamente utilizada nas obras de conservação e manutenção. Afirma-se
que para c:lda US$ 1,0 bilhão de investimentos é possível gerar cerca de 100.000 empregos
diretos e indiretos no Setor~
- enorme redução do número de acidentes (algo em tomo de 40%).

Ademais, segundo estudos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
a vinculação de recursos ao setor de transportes em geral traria outros efeitos
positivos indiretos, tais como:

Transporte~,

f

- redução de despesas na área de saúde, em decorrência da redução do número de
acidentes (os custos econômicos dos acidentes de trânsito, para a Nação, estariam se
aproximanóo dos US$ 5,0 bilhões/ano, em decorrência, dentre outras coisas, do fato de que
60% a 70~ á dos leitos hospitalares de traumatologia serem ocupados por acidentados no
trânsito);
- melhoria da qualidade de vida e da produtividade do trabalhador urbano, como
decorrência da redução do tempo de trajeto na ida ao trabalho e na volta para casa; e
- redução do índice de perda das safras agrícolas por falta de condições de
escoamento tempestivo e adequado (que estaria beirando os 20%), beneficiando o agricultor
pela maior .:;ompetitividade dos seus produtos e os consumidores internos com a redução de
preços.
Eil1 função de todo o exposto, considera-se dJ maior importância a aprovação desta
emenda à PEC nO 277/00 para que seja equacionados os problemas do setor transportes
(supramencionados) mediante a vinculação parcial do recursos da contribuição de intervenção
no domínio econômico ao financiamento de investimentos públicos nas áreas de transportes,
minas e energia e meio ambiente, com ênfase na infra-estrutura de transportes.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROPOSlÇAO: PEC

(ASS027703)

AUTOR: LUCIANO ZICA E: OUTROS
DEPUTADO

UF

PARTIDO

.-----------------------------------------------------------.
ABELARDO LUPION
AFFONSO CAMARGO
AIRTON CASCAVEL
ALBERICO FILHO
ALBERTO FRAGA
ALBERTO GOLDMAN
ALCEU COLLARES
7
ALDIR CABRAL ,
8
ALDO REBELO
9
:i0
ALEXANDRE SANTOS
ALMERINDA DE CARVALHO
11
ANA CORSO
12
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
D
:i 4
ANTONIO DO VALLE
ARISTON ANDRADE
lS
}6 - ARMANDO ABILIO
J7 - ARNALDO FARIA DE SA
~i 8 - AROLDE DE OLIVEIRA
J 9 - ASDRUBAL BENTES
- ATlLA LIRA.
~:O
71 - BABA
22 - CANDINHO MATTOS
23 - CARLITO MERSS
24 - CARLOS ALBERTO ROSADO
75 - CARLOS DUNGA
26 - CARLOS MOSCONI
'27 - CARLOS SANTANA
28 - CELCITA PINHEIRO
29 - CELSO RUSSOMANNO
30 - CESAR BANDEIRA
31 - CEZAR SCHIRMER
22 - CHICO DA PRINCESA
33 - CHICO SARDELLI
34 - CLAUDIO CAJADO
3S - CLEONANCro FONSECA
36 - CLOVIS ILGENFRITZ
37 - CLOVIS VOLPI
38 - CORIOLANO SALES
39 - CUNHA BUENO
40 - CUSTODIO MATTOS
41 - DAMIAO FELICIANO
42 - DANILO DE CASTRO
43 - DEUSDETH PANTOJA
44 - DINO FERNANDES
45 - DJALMA PAES
46 - DR. BENEDITO DIAS
47 - DR. HELENa
48 - DR. HELIO
49 - DR. ROSINHA
1

2
3
4
5
6

-

PR
PR
RR
MA

DF
SP
RS

RJ
SP
RJ
RJ
RS
SC
MG
BA
PB
SP
RJ
PA
PI
PA

RJ
SC
RN

PB
MG
RJ
MT
SP
HA

RS
PR
SP
BA
SE
RS
SP
BA
SP
MG
PB
MG
PA
RJ
PE
AP
RJ
SP
PR

PFL
PFL
PPS
PMDB
PMDB
PSDB
PDT
PFL
PCdaB
PSDB
PFL
PT
PFL
PMD8
PFL
PSDB
PPB
PFL
PMD8
PSDB
PT
PSDB
PT
PFL
PTB
PSDB
PT
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PPB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PPB
PSDB
PDT
PT

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Setembro de 200 I

50 - EDINHO BEZ
51 - EDUARDO BARBOSA
52 - ELIAS MURAD
ENI VOLTOLINI
53
54 - EULER MORAIS
55 - EULER RIBEIRO
EURICO MIRANDA
56
57 - EURIPEDES MIRANDA
58 - EVANDRO MILHOMEN
EZIDIO PINHEIRO
59
60 - FELIX MENDONCA
FERNANDO CORUJA
61
62 - FERNANDO GABEIRA
63 - FERNANDO GONCALVES
54 - FRANCISCO COELHO
135
GASTA0 VIEIRA
G6 - GERALDO MAGELA
67 - GERMANO RIGOTTO
68 - GERSON PERES
GIVALDO CARIMBA0
G9
GONZAGA PATRIOTA
70
/1 - HAROLDO LIMA
72 - HELENILDO RIBEIRO
73 - HENRIQUE FONTANA
74 - HERCULANO ANGHINETTI
'75 - IBRAHIM ABI-ACKEL
'/6
1ED10 ROSA
'/7 - ILDEFONCO CORDEIRO
'/8 - INACIO ARRUDA
79 - INOCENCIO OLIVEIRA
80 - IVAN VALENTE
81 - JAIR MENEGUFLL::
B2 - JOAO ALMEIDA
133 - JOAO EDUARDO D?illO
B4 - JOAO HERRMANN NETO
85 - JOAO MAGNO
B6 - JOAO MENDES
P.7 - JORGE PINHEIRO
[1,8 - JORGE TADEU ~(":.ALEN
89 - JOSE ANTONIO ALMEIDA
JOSE CARLOS COUTINHO
90
91 - JOSE CHAVES
92 - JOSE DIRCEU
93 - JOSE EGYDIO
94 - JOSE MILITA0
95 - JOSE MOeIO MONTEIRO
~:'6 - JOSE PIMENTEL
97 - JOSE ROBERTO BATOCHIO
98 - JOSE ROCHA
99 - JOVAIR ARANTES
100 - LAEL VARELLA
101 - LAURA CARNEIRO
102 - LAVOISIER MAIA
103 - LEO ALCANTARA
104 - LIDIA QUINAN

-

-

-

-

-
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se
MG
MG

se

GO
AM

RJ
RO
AP
RS
BA
SC
RJ
RJ
MA
MA

DF
RS
PA
AL

PE
BA

AL
RS
"MG
MG

RJ

AC
CE
PE
SP
SP
BA
SP
SP
MO
RJ
DF
SP
MA

RJ
PE
SP

RJ
MG
PE
CE
SP
BA

GO
MG
RJ
RN

CE
GO

PMDB
PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PFL
PPB
PDT
PSB
PSB
PTB
PDT
PV
PTB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PSB
PSB
PCdaB
PSDB
PT
PPB
PPB
S.PART.
PFL
PCdaB
PFL
PT
PT
PSDB
PMDB
PPS
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PSB
PFL
PMDB
PT
PL
PSDB
PFL
PT
PDT
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

105 - LINCOLN PORTELA
]06 - LUCI CHOINACKI
107 - LUCIANO PIZZATTO
]08 - LUCIANO ZICA
J09 - LUISINHO
110 - LUIZ ANTONIO FLEURY
J11 - LUIZ CARLOS HAULY
J12 - LUIZ DURA0
113 - LUIZ SERGIO
114 - MANOEL SALVIANO
115 - MARCAL FILHO
116 - MARCELO CASTRO
117 - MARCIO BITTAR
118 - MARCOS ROLIM;
119 - MARIA DO CARMO LARA
120 - MATTOS NASCIMENTO
121 - MAURO BENEVIDES
122 - MEDEIROS
123 - MENDES RIBEIRO FILHO
124 - MICHEL TEMER
125 - MILTON BARBOSA
126 - MORONI TORGAN
127 - MUSSA DEMES
128 - NAIR XAVIER LOBO
129 - NEIVA MOREIRA
130 - NELSON MARQUEZELLI
131 - NIeE LOBAo
132 - OLIMPIO PIRES
133 - ORLANDO FANTAZZINI
134 - OSMAR SERRAGLIO
135 - OSVALDO BIOLCHI
136 - PADRE ROQUE
137 - PAULO FEIJO
138 - PAULO MAGALHAES
139 - PAULO PAIM
1'10 - PAULO ROCHA
111 - PEDRO CELSO
1-12 - PEDRO CHAVES
113 - PEDRO IRUJO
144 - PEDRO NOVAIS

Setembro de 200 I

MG

PSL
PT

PR

PFL
PT

se

SP
RJ

SP
PR

ES
RJ
eE
MS

PI
AC
RS
MG
RJ
eE
SP
RS
SP
BA
CE
PI
GO
MA
SP

MA
MO

SP
PR
RS

PR
RJ
BA
RS
PA
DF
GO

BA
MA

1-15 - PEDRO VALADARES

SE

146 - PHILEMON RODRIGUES
1'17 - RAFAEL GUERRA
1;18 - RAIMUNDO GOMES DE MATOS
119 - REGIS CAVALCANTE
l~O - RENATO VIANNA
1:;1 - RICARDO BERZOINI
1;;2 - RICARDO FERRACO
1:>3 - RICARDO FIUZA

MG
MG
CE
AL
SC
SP
ES
PE
ES
CE
RJ
MG
MG
MG

E54 . - RITA CAMATA

1'.35 - ROBERTO PESSOA
1'~ 6 - RODRI GO MAIA
l':i7 - ROMEL ANIZIO
P;8

- ROMEU QUEIROZ

1:-,9 - RONALDO VASCONCELLOS

PST
PTB
PSDB
PFL
PT
PSDB
PMDB
PMDB

PPS
PT

PT
PL
PMDB
PL
PMDB
PMDB
PFL

PFL
PFL
PMDB
PDT
PTB
PFL
PDT
PT
PMDB
PMDB
PT
PsnB
PFL
PT
PT
PT
PMDB
PFL
PMDB
PSB
PL

PSDB
PSDB
PPS
PMDB
PT
PSDB
PPB
PMDB
PFL

PTB
PPB
PSD8
PL

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Setembro de 2001

160
161
162
163
164
165
166
167
168
]69
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

-

RUBEM MEDINA
RUBENS FURLAN
SALOMAO GURGEL
SALVADOR ZIMBALDI
SANTOS FILHO
SAULO COELHO
SERAFIM VENZON
SERGIO REIS
SIMAO SESSIM
THEMISTOCLES SAMPAIO
URSICINO QUEIROZ
VADAO GOMES
VALDECI PAIVA
vrc PIRES FRANCO
VI CENTE ARRUDA
VICENTE CAROPRESO
VIRGILIO GUlMARAES
VIVALDO BARBOSA
WALFRIDO MARES GUIA
WELINTON FAGUNDES
WELLINGTON DIAS
WOLNEY QUEIROZ
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS
TOTAL DE ASSINATURAS

Quinta-Icira 20

RJ
SP
RN

SP
PR
MG

se

SE
RJ
PI
BA

SP
RJ
PA

CE

se

MG
RJ
f-1G
MT

PI

PE
GO
AC
SP
184
191
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PFL
PPS
PDT
PSDB
PFL
PSDB
PDT
PTB
PPB
PMDB
PFL
PPB
PSL
PFL
PSDB
PSDB
PT
PDT
PTB
PSDB
PT
PDT
PMDB
PTB
PSDB
REPETIDAS:

7
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Setembro de 20t)!

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
1
2
3
4
5

6
7

DEUSDETH PANTOJA
HENRIQUE FONTANA
JOAO MAGNO
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE PIMENTEL
LUCI eHOINACKI
PAULO ROCHA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
OFERECER PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
277-A/2000

Altera dispositivos da Constituição
Federal referentes à tributação de combustíveis.

A PEC n° 277-A/OO, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1°-A. A alínea c do inciso IX, nova; e b, alterada, do inciso X, ambos do art. 155 da Constituição
Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 155(....)
IX - (...)
c) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos derivados.
b) sobre operações que destinem a outros estados, energia elétrica e gás natural pan geração de
energia;
Art. 2° (...)
Art. 177 (...)

§ 4° A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de
comercialização decorrente de revenda ou refino,
produção e de importação de petróleo e seus derivados, bem assim de gás natural e álcool carburante,

PA

PFL

R8

PT

MG
SP

PT

CE

PT

se

PT

PA

PT

PMDB

deverá atender aos seguintes requisitos:

§ 5° Os produtores de gás natural e petróleo
bruto, os refinadores e importadoras dos combustíveis mencionados no parágrafo anterior serão considerados, em cada caso, substitutos tributários de toda a
cadeia de distribuição e revenda desses produtos,
para o pagamento de contribuição.
Justificação
O objetivo da presente emenda é corrigir as distorçôes tributárias que poderão ocorrer em decorrência de tratamento diferenciado entre os combustíveis
nacionais e os importados, bem como evitar a elisão
fiscal, centralizando o recolhimento de toda a carga tributária nos refi nadores, importadores e produtores de
gás natural e petróleo bruto, eliminando, ainda que tardiamente, uma injustiça com os estados produtores.
Ademais, permite aos estados e ao DF, em
complemento às alterações propostas ao caput do
§ 4° do art. 177 e ao novo § 5° do mesmo artigo, a
instituição de impostos, tendo como fato gerador
operações de circulação de mercadorias (ICMS) e
sobre prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação, sobre transferência a outros estados de petróleo e derivados, na forma da
nova redação da alínea b do inciso X do art. 155 da
CF, preservando, por fim, a vedação sobre da instituição desses sobre a transposição interestadual
de energia elétrica.
Sala da Comissão, de de 2001. - Deputada Miriam Reid, PSB/RJ.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Setembro de 200 I

SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROPOSIÇAO: PEC

(ASS027704)

AUTOR: MIRIAM RErD E OUTROS
DEPtrrADO

1 - ADAO PRETTO
2 - ADOLFO MARINHO

3
4
5
6
7

-

8 9 -

10 -

11 12 13 14 -

15 -

AGNELO QUEIROZ
AIRTON CASCAVEL
ALBERTO FRAGA
ALCEU COLLARES
ALCIONE ATHAYDE
ALDIR CABRAL
ALDO ARANTES
ALDO REBELO
ALEXANDRE SANTOS
ALMERINDA DE CARVALHO
ALMIR SA
ALOIZIO MERCADANTE
ANA CORSO
ANGELA GUADAGNIN

16 17 - ANlBAL GOMES

18 - ANIVALDO VALE

19 - ANTONIO CAMBRAIA
20 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS
21 - ANTONIO FEIJAO
22 - ARACELY DE PAULA
23 - ARISTON ANDRADE
24 - ARNALDO FARIA DE SA
25 - ATILA LIRA
26 - BABA
27 - BISPO RODRIGUES
28 - CANDINl·O MATTOS
29 - CARLIT0 MERSS
30 - CARLOS PTJNGA
31 - CARLOS MOSCONI
32 - CARLOS SANTANA
33 - CELCITA PINHEIRO
34 - CHICO DA PRINCESA
35 - CLEONk~CIO FONSECA
36 - CLOVIS ILGENFRITZ
37 - CLOVIS VOLPI
38 - CORIOLANO SALES
39 - CORNELIO RIBEIRO
40 - DE VELASCO
41 - DELFIM NETTO
12 - DEUSDETH PANTOJA
43 - DINO FERNANDES
4, 4 - DJALMA PAES
45 - DOMICIANO CABRAL
·16 - DR. HELENO
47 - DR. HELIO
4S - EBER SILVA
49 - EDINHO BEZ

UF

PARTIDO

RS
CE
DF

PT
PSDB
PCdeB
PPS
PMDB
PDT
PSB
PFL
PCdeB
PCdeB
PSDB
PFL
PPB
PT
PT
PT
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB

RR

DF
RS
RJ
RJ

GO
SP
RJ
RJ
RR
SP
RS
SP

eE

PA
CE

se

AP
MG
BA
SP
FI
PA
RJ

RJ

se
PB
MG

RJ
MT
PR
SE
RS
SP
BA
RJ
SP
SP
FA
RJ
PE

PFL

PFL
PPB
FSDB
PT

PL
PSDB
PT
PTB

PSDB
PT
PFL
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PL
PSL
PPB
PFL
PSDB
PSB

PB

PSDB

RJ
SP
RJ
SC

PSDB
PDT
PL
PMDB
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Setembro dI: 200 I

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

50 - EDISON ANDRINO

51 - EDUARDO CAMPOS
52 - ELIAS MURAD
53 - ELISEU RESENDE
54 - EMERSON KAPAZ
55 - ENI VOLTOLINI
56 - EULER MORAIS
57 - EUNICIO OLIVEIRA
58 - EURIPEDES MIRANDA
59 - EVANDRO MILHQMEN
60 - EZIDIO PINHEIRO
61 - FERNANDO CORUJA
62 - FERNANDO GABEIRA
63 - FERNANDO ZUPPO
64 - PETTER JUNIOR
65 - FEU ROSA
66 - FLAVIO ARNS
67 - FRANCISCO COELHO
68 - FRANCISCO RODRIGUES
69 - FRANcrSTONro PINTO
70 - GASTA0 VIEIRA
71 - GERALDO MAGELA
72 - GERMANO RIGOTTO
73 - GERSON PERES
74 - GILBERTO KASSAB
75 - GILMAR MACHADO
76 - GIVALDO CARIMBA0
77 - GONZAGA PATRIOTA
78 - GUSTAVO FRUET
79 - HAROLDO BEZERRA
80 - HAROLDO LIMA
81 - HELENILDO RIBEIRO
82 - HELIO COSTA
83 - HENRIQUE FONTANA
84 - HERACLITO FORTES
85 - IEDTO ROSA
86 - ILDEFONCO CORDEIRO
87 - INACIO ARRUDA
88 - INOCENCIO OLIVEIRA
89 - IRIS SIMOES
90 - ITAMAR SERPA
91 - IVAN PAlXAO
92 - IVAN VALENTE
93 - JAIR BOLSONARO
94 - JAIR MENEGUELLI
95 - JANDIRA FEGHALI
96 - JAQUES WAGNER
97 - JOAO ALMEIDA
98 - JOAO CALDAS
99 - JOAO COSER
100 - JOAO EDUARDO DADO
101 - JOAO HERRMANN NETO
102 - JOAO LEAO
103 - JOAO MAOALHAES
104 - JOAO MAGNO

SC
PE
MG
MO
SP

se
GO
CE
RO
AP
RS

PMDB
PSB
PSDB
PFL
PPS
J?J?E

RJ

PMDB
PMDB
PDT
PSB
PSB
PDT
PV

SP

S.PART.

RS

PPB
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PFL
PT
PSB
PSB
PMDB
PSDB
PCdaB

se

ES
PR
MA

RR
BA
MA

DF
RS
PA
SP
MG

A.L
PE
PR
PA
BA
AL
MG
RS
PI

RJ
AC
CE
PE
PR

RJ
SE
SP

RJ
SP
RJ
BA
BA
AL
ES

PSDB
PMDB
PT
PFL
S.PART.
PFL
PCdaB
PFL

PTB
PSDB
PPS
PT

PPB
PT
PCdoB

PT
PSDB
PTB

SP

PT
PMDB

SP
BA

PPS
PSDB

MG

PMDB

NG

PT

Setembro de 200 I

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
l:L5

116
117
118
119

l:W
1~1
l:'~2

L~3

L~4

125
1>'6
1::-~ 7
L-'8
1;!9
130
Lil
1::':2
133

134
135
136
137

138
139

140
141
142
143

144
145
146
147
148

149
1=-0
1S1
152

153
154
155

156
157
158
159

- JOAO MENDES
- JOAO PAULO
- JOAO PIZZOLATTI
- JOAO SAMPAIO
- JORGE BITTAR
- JORGE TADEU MUDALEN
- JORGE WILSON
- JOSE ANTONIO ALMEIDA
- JOSE CARLOS FONSECA JR.
- JOSE CHAVES
- JOSE GENOINO
- JOSE MILITA0
- JOSE PIMENTEL
- JOSE THOMAZ NONO
- JURAND IL JUAREZ
- KINCAS MATTOS
- LAIRE ROSAD0
- LAURA CARNEIRO
- LAVOISIER MAIA
- LIDIA QUINAN
- LINCOLN PORTELA
- LUCI CHOINACKI
- LUCIANO CASTRO
- LUCIANO ZICA
LUIS CARLOS HEINZE
- LUISINHO
- LUIZ ANTONIO FLEURY
- LUIZ EDUARDO GREENRALGH
- LUIZ SERGIO
- LUIZA ERUNDINA
- MAGNO MALTA
- MARCIO MATOS
- MARCONDES GADELHA
- MARCOS LIMA
- MARCOS ROLIM
- MARIA DO CARMO LARA
- MARISA SERRANO
- MATTOS NASCIMENTO
- MAURO BENEVIDES
- MAX MAURO
- MENDES RIBEIRO FILHO
- MILTON MONTI
- MILTON TEMER
- MIRIAM REID
- MIRO TEIXEIRA
- MUSSA DEMES
- NEIVA.. MOREIRA
- NELSON OTOCH
- NELSON PROENCA
- NEUTON LIMA
- NEY LOPES
- NICE LOBAO
- NILTON CAPIXABA
- OLIMPIO PIRES
- ORLANDO DESCONsr

-
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RJ
SP
SC
RJ
RJ

PMDB
PT
PPB
PDT
PT

SP

PMDB
PMDB
PSB
PFL
PMDB
PT
PSDB
PT
PFL
PMDB
PSB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSL
PT
PFL

RJ
MA
ES
PE
SP
MG

CE
AL
AI?
SP
RN

RJ
RN

GO
MG
SC
RR
SP
RS
RJ

SP
SP
RJ
SP
ES
PR
PB
MG
RS
MG
MS
RJ
CE
ES
RS
SP
RJ
RJ
RJ
PI
MA

CE
RS
SP
RN
MA

RO
MG

RS

PT

PPB
PST
PTB
PT

PT
PSB
PL
PTB
PFL
pl'-mB
PT
PT
PSDB
PL
PMDB
PTB
PMDB
PMDB
PT
PSB
PDT
PFL
PDT
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PTB
PDT
PT
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DIÁRIO DA CÂMAI{A DOS DEPUTADOS

160 - ORLANDO FANTAZZINI

161 - OSMANIO PEREIRA
162 - OSVALDO BIOLCHI
163 - PADRE ROQUE
164 - PAULO BALTAZAR
165 - PAULO DELGADO
166 - PAULO FEIJO
167 - PAULO OCTAVIO
168 - PEDRO CELSO
169 - PEDRO CHAVES
170 - PEDRO EUGENIO
171 - PEDRO FERNANDES
172 - PEDRO IRUJO
173 - PEDRO NOVAIS,
174 - PHILEMON RODRIGUES
175 - PROFESSOR LUIZINHO
1 '] 6 - RAFAEL GUERRA
177 - RAIMUNDO GOMES DE MATOS
1'78 - REGIS CAVALCANTE
179 - RENATO VIANNA
ISO - RICARDO BARROS
181 - RICARDO BERZOINI
182 - RICARDO FERRACO
183 - RICARDO RIQUE
1114 - RICARTE DE FREITAS
1B5 - RITA CAMATA
186 - ROBERIO ARAUJO
187 - RODRIGQ MAIA
188 - ROMEU QUEIROZ
189 - ROMMEL FEIJO
1 g O - RONALDO CAIADO
1yl - RUBENS BUENO
1 LJ2 - SALOMAO GURGEL
1Y3 - SAMPAIO DORIA
194 - SANTOS FILHO
1'15 - SAULO COELHO
1~6 - SERAFIM VENZON
1~7 - SERGIO CARVALHO
198 - SERGIO MIRANDA
199 - SERGIO NOVAIS
200 - SILAS BRASILEIRO
201 - SILVIO TORRES
202 - SIMAO SESSIM
203 - SOCORRO GOMES
204 - TANIA SOARES
2US - TELMA DE SOUZA
206 - TETE BEZERRA
207 - THEMISTOCLES SAMPAIO
208 - TILDEN SANTIAGO
209 - VALDECI PAIVA
2:1.0 - VANESSA GRAZZIOTIN
211 - VICENTE ARRUDA
2 ).2 - VI CENTE CAROPRESO
213 - VIRGILIO GUlMARAES
214 - VIVAWO BARBOSA

Seh:mbro de 200 I

SP
MG
RS
PR
RJ

PT
PSOB
PMOB
PT
PSB

MG

PT

RJ
DF

PSOB
PFL
PT
PMDB
PPS

DF

GO
PE
MA

BA
MA
MG
SP
MG
CE
AL
SC
PR
SP
ES
PB
MT
ES

RR
RJ
MG
CE
GO
PR
RN
SP
PR
MG
SC
RO
MG
CE
MG
SP
RJ
PA
SE
SP
MT
PI
MG
RJ
AM
CE
SC
MG
RJ

PFL
PFL

PMDB

PL
PT
PSOB
PSOB
PPS
PMDB

PPB
PT
PSDB
PSOB

PSDB
PMDB

PL
PTB
PSOB
PSDB
PFL
PPS

PDT
PSDB
PFL

PSDB
PDT
PSDB
PCdoB
PSB

PMDB
PSDB
PPB

PCdoB
PCdoB
PT
PMDB
PMDB

PT
PSL
PCdoB

PSDB
PSDB
PT
PDT

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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215 - WAGNER ROSSI
:1.16 - WALDIR PIRES
:;~ 1 7 - WALFRIDO MARES GUIA
218 - WALTER PINHEIRO
~19 - WANDERLEY MARTINS
:;~20 - WELLINGTON DIAS
>-!21 - WOLNEY QUEIROZ
:'~22
:'~23

- YEDA CRUSIUS
- ZULAIE COBRA

ASSINnTURAS CONFIRMADAS
ASSIN1\TURAS DE APOIAMENTO
TOTAL DE ASSINATURAS

MG

BA

RJ
PI
PE
RS
SP

. 223

CONFI~mnAS

1 - MIRIAM REID
2 - SERGIO MIRANDA

REPETIDAS:

REPETIDAS

RJ
MG

PSB
PCdoB

ASSINATORAb DE APOIAMENTO

1 - ANTONIO KANOIR

SP

44645

PMDB
PT
PTB
PT
PSB
PT
PDT
PSDB
PSDB

.
1
. 226

~

ASSINATURAS

SP

BA

Quinta-feira 20

PSOB

2
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PROPOSiÇÃO
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O SUPRESSIVA

O SUBSTITUTlV A

.

OAOlTlVA

O AGLUTINATIVA (X) MODltKATlVA

I

COMISSAO EspecIal

~..

AUTOR
DEPUTADO

LUCIA~IO ZICA E OUTROS

_

::::=:7 J
~

I

1

lpARTIDO

I

PT

I

Proposta de Emenda à Constituição N° 277-A, de 2001
(Do Poder Executivo)
D\~-se ao art. 2° da Proposta de Emenda

à Constituição em epígrafe a seguinte redação:

Ar!. 2°

..

"Art. 177

..

§ '1-0

.

§'i 0 Os refinadores e importadores dos combustiveis mencionados no parágrafo anterior

serão considerados, em cada caso, substitutos tributários de toda a cadeia de distribuição e revenda
desses produto~, para o pagamento de todos os impostos e contribuições devidos, nos teonos do llrt.

ISO,§?o."

.'
JUSTIFICAÇÃO

Aiém da correção d", di,'orçõe, tributiri", que pod,riam v;, a ocorre< entee

J

combustíveis nacionais e os impoI1:ldos, caso sobre eles não incidisse também contribuição ~
equivalente à alualmcnte paga pelos combustiveis nacionais, a titulo de Parcela de Preço Específica:
(PPE), há que se evitar outra fonte de graves problemas para o mercado nacional de combustíveis, e I
que é representada pela verdadeira indústria de liminares judiciais, conseguidas por empresários 'I
inescrupulúsos, do ramo de distribuição e revenda de combustíveis, com o intuito de esquivar-se ao i
pagamento da ..:arga tributária devida por esse ramo de negocios e, com isso, poder oferel.:er seus'
produtos a mCll.)cCS preços.
A centralização do recolhimento de toda a carp tributária devida nas operações com
combustíveis u:lÍcamente nos refinadores ou import:ldores é o meio mais seguro de pôr fim a esse tipo
de problemas to de restabelecer a ordem, a honestidade e a respeitabilidade ao mercado nacional de I
combustíveis.

44648 Quinta-Icira 20
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50 - EULER MORAIS

51
52
53
54
55
56
57
58
59

-

EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN
EXPEDITO JUNIOR
FELIX MENDONCA
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FRANCISCO GARCIA
60 - FRANCISCO RODRIGUES
61 - FREIRE JUNIOR
62 - GASTA0 VIEIRA
63 - GEOVAN FREITAS
64 - GILMAR MACHADO
65 - GIVALDO CARIMBA0
66 - GONZAGA PATRIOTA
67 - GUSTAVO FRUET
68 - HENRIQUE FONTANA
69 - IARA BERNARDI
70 - IED10 ROSA
71 - INACrO ARRUDA
72 - INALDO LEITAO
'73 - IRIS SIMOES
74 - IVAN VALENTE
75 - JAIME MARTINS
76 - JAIR BOLSONARO
'17 - JAQUES WAGNER
78 - JOAO COLACO
79 - JOAO COSER
8 O - JOAO EDUARDO DADO
31 - JOAO HENRIQUE
32 - JOAO MAGALHAES
83 - JOAO MAGNO
;34 - JOAO MENDES
85 - JOAO PIZZOLATTI
86 - JOAO RIBEIRO
87 - JOAO SAMPAIO
38 - JONIVAL LUCAS JUNIOR
39 - JORGE BITTAR
90 - JOSE CARLOS COUTINHO
91 - JOSE CHAVES
92 - JOSE COIMBRA
93 - JOSE DE ABREU
g4 - JOSE INDIO
95 - JOSE MILITA0
96 - JOSE PIMENTEL
97 - JOSE ROBERTO BATOCHIO
98 - JOSE TELES
99 - JOSUE BENGTSON
100 - JURANDIL JUAREZ
1{) 1 - LAIRE ROSADO
102 - LAMARTlNE POSELLA
103 - LAURA CARNEIRO
134 - LAVOISIER MAIA

GO
AM
RO
AP
RO
BA
RJ
SP
ES
AM
RR
TO
HA
GO
MG
AL
PE
PR
RS
SP
RJ
CE
PB
PR
SP
MG
RJ
BA
PE
ES
SP
PI
MG
MG
RJ
SC
TO
RJ
BA
RJ
RJ
PE
SP
SP
SP
MG
CE
SP
SE
PA
AP
RN
SP
RJ
RN

Setembro d(l 200 I

PMDB
PFL
PDT
PSB
PFL
PT8
PV
S.PART.
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PSB
PSB
PMDB
PT
PT
S.PART.
pedaB
PSDB
PTB
PT
PFL
PPB
PT
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PMD8
PPB
PFL
PDT
PMDB
PT
PFL
PMDB
PTB

PTN
PMDB
PSDB
PT
PDT

PSDB
PTB
PMDB

PMDB
PMD8

PFL
PFL

Setembro de 2001
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105
106

l'J7
108
109
110

-

111 -

112

-

113 -

11.4 115 116 l.l7 118 119
l~O

-

Ln -

1'>.2

-

l:n 1~4
L~s

126
L''. 7
L~8

1:'.9
130
1011
1:.12
133
114
115
1:16
137
138
1:~ 9
1":!:0
1·1:1

-

-

-

-

-

-

-

-

142 1iI3 1/~4

-

1:[5 1·16
1'17 148 1·].9 ISO -

-

1~1

1';2

E>3

-

-

1:";4 155 1 ':i 6 1!;7 LI8

-

1''';9 -

LINCOLN PORTELA
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA
LUIS BARBOSA
LUISINHO
LUIZ ANTONIO FLEURY
LUIZ BITTENCOURT
LUIZ FERNANDO
LUIZ SERGIO
MARCELO BARBIERI
MARCELO CASTRO
MARCIO MATOS
MARCONDES GADELHA
MARCOS AFONSO,
MARIA DO CARMO LARA
MARIO ASSAD JUNIOR
MAURO BENEVIDES
MAURO LOPES
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON MONTI
MILTON TEMER
MIRIAM REID
MOACIR MICHELETTO
MUCIO SA
MURILO DOMINGOS
MUSSA DEMES
NEIVA MOREIRA
NELO RODOLFO
NELSON MARCHEZAN
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NEUTON LIMA
NILMARIO MIRANDA
NILSON MOURAO
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
ORLANDO DESCONSI
ORLANDO FANTAZZINI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO BALTAZAR
PAULO FEIJO
PAULO PAIM
PAULO ROCHí"
PEDRO CANEDO
PEDRO CELSO
PEDRO CHAVES
PEDRO NOVAIS
PHILEMON R00RIGUES
PROFESSOR LU:ZINHO
RAFAEL GUERRA
RAIMUNDO SANTOS

RJ

PSL
PFL
PT
PFL
PST

SP

PTB

GO

RO
GO
RS
SP
MG
RS
TO
PR

PMDB
PPB
PT
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PT
PT
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PSB
PMDB
PTB
PTB
PFL
PDT
PMDB
PSDB
PTB
PPB
PFL
PT
PT
PTB
PMDB
PT
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PT

PI

PFL

RJ
RJ
RS
PA
GO
DF
GO

PSB
PSDB
PT
PT
PSOB
PT
PMDB
PMDB
PL
PT
PSDB
PFL

MG

RR
SP

RR

AM

RJ
SP
PI
PR
PB
AC
MG
MG
CE
MG
RS
SP
RJ
RJ
PR
RN

MT
PI

MA

SP
RS
SP
PR
SP
MG
AC

MA

MG
SP
MG
PA

44649
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160
361
162
163
164

167
168
169
]70
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

181
182
183
184
185
186

187

-

-

RENATO VIANNA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO JEFFERSON
ROLAND LAVIGNE
ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS
RUBENS FURLAN
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO GURGEL
SARAIVA FELIPE
SAULO COELHO
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO BARROS
SILAS BRASILEIRO
S I LAS CAMARA
SIMAO SESSIM
TILDEN SANTIAGO
VADAO GOMES
VALDECr PAIVA
VILMAR ROCHA
VIRGILIO GUlMARAES
WALDIR PIRES
WALTER PINHEIRO
WELLINGTON DIAS
WILSON BRAGA
YVONILTON GONCALVES
ZE GOMES DA ROCHA

St:lembro de 2üO)

SC
RR
RJ
BA
MG
MG

SP
PE
RN

MO
MG

se

AP
AC
MG
AM

RJ
MG
SP
RJ
GO
MO

BA
BA
PI
PB

BA
GO

ASSINATURAS CONFIRMADAS
187
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS......
1
TOTAL DE ASSINATURAS
;
219

PMDB
PL
PTB
PMDB
PSOB
PL
PPS
PMDB
PDT
PMDB
PSDB
PDT
PFL
PSDB
PMDB
PTB
PPE
PT
PPE
PSL
PFL
PT
PT
PT
PT
PFL
PFL
Ptv1DB
REPETIDAS: 31

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
1 - ANIBAL GOMES
2 - ANTONIO DO VALLE
3 - ANTONIO DO VALLE
4 - ARNON BEZERRA
5 - BISPO RODRIGUES

6 - CESAR BANDEIRA
7 - CEZAR SCHIRMER
8 - CORNELIO RIBEIRO
9 - DAMIAO FELICIANO
- EDUARDO CAMPOS
11 - ELISEU RESENDE

la

:.2
13
14
15
J.6

- FERNANDO GABEIRA
- HENRIQUE FONTANA

- INALDO LEITAO

- INALDO LEIT1\.O
- JONIVAL LUCAS JUNIOR

17
JOSE PIMENTEL
18 - JOSE ROBERTO BATOCHIO
19 - MARCELO CASTRO
::0 - MARIO ASSAD JUNIOR
21 - MURILO DOMINGOS
r;:?
... - OSMANIO PEREIRA
::3 - PEDRO CELSO
~.4 - RAIMUNDO SANTOS
;:5 - SALATIEL CARVALHO
26 - SALATIEL CARVALHO
:.7 - SAULO COELHO
28 - SERGIO BARCELLOS
::9 - TILDEN SANTIAGO
7-0 - VALDECI PAIVA
:3·1 - ZE GOMES DA ROCHA
~.-

CE
MG
MG
CE
RJ
MA

RS
RJ
PB
PE
MG
RJ

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PL
PFL
PMDB
PL
PMDB
PSB
PFL

PB
PB
BA
CE
SP
PI
MG
MT
MG
DF
PA

PV
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PT
PDT
PMDB
PFL
PTB
PSDB
PT
PFL

PE

PMDB

PE

PMDB
PSDB
PFL
PT
PSL
PMDB

RS

MG
AP
MG
RJ
GO

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS
1

- HENRIQUE EDUARDO ALVES

RN

PMDB
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COMISSi\O ESPECIAL .. PEC 277..A/OO .. COMBUSTíVEIS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277 , DE 2000

Altera os arts. 149 e 177
da Constituição Federal.

EMENDA ADITIVA
Adicione-se, na alínea b do inciso 111 do § 4° acrescido ao art. 177 da
Constituição Federal, pela Proposta de Emenda à Constituição nO 277, de 2000. o
seguinte item 4:
"Art. 177
.
............ """"",, ••••••• ,," t." •• """" •• " ••• ,,.,," t." •• "" •••• """ ••• """".""

"

,,,,

..

".·

..

§ 4°

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. "

" " " , , .. t

" " .. " "

"" .. "

"

"

"

•• "
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•

.. •

•

III -
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"

.
"

.

" "

"

"

"

"

""

""" . "

"

"".""

"

"

,,

,,

"

4. orientação sobre os direitos dos consumidores." (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A emenda ora oferecida tem o objetivo de garantir aos consumidores
de derivados de petróleo esclarecimentos sobre seus direitos. a exemplo do que a
ConstitUIção Federal determina em relação aos usuários de serviços públicos (CF,
art. 175. parágrafo único, 11).
Sala da Comissão Especial,

Od~Y

LUIZ CARLOS HAU L
Deputado Federal - PSOB/PR
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROPOS1ÇAO: PEC

(ASS027706)

AUTOR: LUIZ CARLOS HAULY E OUTROS
DEPUTADO

1 - ABELARDO LUPION
2 - ADAO PRETTO
3 - AGNELO QUEIROZ
4 - ALBERTO FRAGA
5 - ALEX CANZ IANI

6 - ALMIR SA
7 - ANIBAL GOMES
8 - ANTONIO DO VALLE
9 - ANTONIO FEIJAO
10 - ARMANDO ABILIO

11 - ARNON BEZERRA
12

-

13 -

14 J5 -

16 17 ]8 19 20 -

21 22 23
24

-

25 ?6 27 28 29 -

ARY KARA
ATlLA LIRA
AUGUSTO FRANCO
AUGUSTO NARDES
BABA
BISPO RODRIGUES
BISPO WANDERVAL
CARLITO MERSS
CARLOS ALBERTO ROSADO
CARLOS BATATA
CARLOS DUNGA
CARLOS SANTANA
CELCITA PINHEIRO
CELSO RUSSOMANNO
CEZAR SCHIRMER
CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CLEUBER CARNEIRO
CLOVIS VOLPI
CORIOLANO SALES
CORNELIO RIBEIRO
COSTA FERREIRA
CUSTODIO MATTOS
DAMIAO FELICIANO
DANILO DE CASTRO
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES

30
31
32
33

-

34
35
36
37
38
39
40

-

4~

- DJALMA PAES

42
43
44
45
46
47
48
49

-

DR. BENEDITO DIAS
DUILIO PISANESCHI
EBER SILVA
EDIR OLIVEIRA
EDISON AN~?~~O
EDMAR MOREI~
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO ~~POS

UF

PARTIDO

PR
RS
DF
DF
PR

PFL
PT

RR
CE
MG

AP
PB

eE

SP
PI
SE
RS
PA
RJ
SP

se
RN

PE

PB
RJ
MT
SP
RS
PR
PI
MG
SP
BA
RJ
MA
MG
PB
MG
SP
SP
PR
RJ
PE
AP
SP
RJ
RS

se

MG
MG
PE

pedaB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PL
PL
PT
PFL
PSDB
PTB
FT
PFL
PPB
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PL
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PSL
PPB
PPB
PSDB
PSB
PPB
PTB
PL
PTB
PMDB
PPB
PSDB
PSB

44653
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50
51
52
53

-

54 -

55 56 57 58
59
60
61
62
63
64
65
66

-

67 68 69 70 -

71 72 73 74

-

75 -

76 77 78 -

79 80 81 -

82 83 84 85 -

86
87
88
89

-

90 -

91 92 93 -

ELlSEU MOURA
ELlSEU RESENDE
EMERSON KAPAZ
ENIVALDO RIBEIRO
EULER MORAIS
EULER RIBEIRO
EUNICIO OLIVEIRA
EXPEDITO JUNIOR
EZI010 PINHEIRO
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FRANCISCO GARCIA
FRANCISCO RODRIGUES
GASTA0 VIEIRA
GERALDO MAGELA
GERSON PERES
GERVASIO SILVA
GIVALDO CARIMBA0
GONZAGA PATRIOTA
GUSTAVO FRUET
HENRIQUE FONTANA
HERCULANO ANGHINETTI
HUGO BIEHL
IBRAHIM ABI-ACKEL
IEDIO ROSA
ILDEFONeO CORDEIRO
INACrO ARRUDA
INALDO LEITAO
ITAMAR SERPA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JOAO CALDAS
JOAO eOLACO
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO MAGALHAES
JOAO MAGNO
JOAO MENDES
JOAO PAULO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS JUNIOR
JOSE ANTONIO ALMEIDA

94 - JOSE BORBA

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

-

JOSE COIMBRA
JOSE INDlO
JOSE JANENE
JOSE LINEARES
JOSE MILITA0
JOSE MUClO MONTEIRO
JOSE PIMENTEL
JOSE ROBERTO BATOCHlO
JOVAIR ARANTES

- JUQUINHA

Setembro de 2UO I

MA
MG
SP
PB
GO

PPB
PFL
PPS
PPB
PMDB

AM

l?FL

CE
RO
RS
PE
RJ

PMDB
PFL
PSB
PT
PV
PFL
PFL
PMDB
PT
PPB
PFL
PSB
PSB
PMDB
PT
PPB
PPB
PPB
S.PART.
PFL
PCdoB
PSDB
PSDB
PFL
PPB
PT
I?TB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PT
PPB
PFL
PMDB
PSB
PMDB
PTB
PMDB
PPB
PPB
PSDB
PFL
PT
PDT
PSDB
PSDB

AM

RR
MA
DF

PA

se

AL

PE
PR
RS
MO

se

MO
RJ
AC

CE

PB
RJ
MG
RJ
SI?
AL
PE
ES
PI
MG
MG
RJ
SI?
SC
TO
BA
MA
PR
SI?
SP
PR
CE
MG
PE
CE
SP
GO
GO
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105

106
107
108
109
110
111
112
113
114

- KINCAS MATTOS

-

LAIRB ROSADO
- LAMARTINE POSELLA
- LAVOISIER MAIA
- LEO ALCANTARA
- LBUR LOMANTO
- LINCOLN PORTELA
- LUCIANO ZICA
- LUIS CARLOS HEINZE
LUISINHO
l.lS - LUIZ BITTENCOURT
116 - LUIZ CARLOS HAULY
117 - LUIZ DURA0
LL8 - LUI Z FERNANDO,
119 - LUIZ SERGIO
LW - MAGNO MALTA
1~~1 - MARCIO FORTES
1;~2 - MARCONDES GADELHA
1:?-3 - MARCOS DE JESUS
L~4
- MARIO ASSAD JUNIOR
L~5 - MARIO DE OLIVEIRA
1:).6 - MARIO NEGROMONTE
1:0 - MATTOS NASCIMENTO
1?8 - MAURO LOPES
1::>.9 - MENDES RIBEIRO FILHO
1:iO - MILTON MONTI
131 - MIRIAM REID
l~~ - MOACIR MICHELETTO
133 - MUSSA DEMES
LH - NELSON MARCHEZAN
1:'\5 - NELSON MARQUEZELLI
136 - NELSON MEURER
1::7 - NEY LOPES
138 - NILMARIO MIRANDA
139 - NILTON CAPIXABA
1'1, O - NORBERTO TEIXEIRA
l'H - ODILIO BALBINOTTI
1'12 - OLIMPIO PIRES
143 - ORLANDO FANTAZZIUI
1'.14 - OSMANIO PEREIRA
l~5 - OSMAR SERRAGLIO
146 - OSVALDO REIS
147 - PADRE ROQUE
I':!: 8 - PAES LANDIM
149 - PAULO BALTAZAR
l~·O - PAULO FEIJO
lEJl - PAULO JOSE GOUVEA
152 - PAULO ROCHA
1S3 - PEDRO BITTENCOURT
1~i4 - PEDRO CANEDO
1~5 - PEDRO CELSO
156 - PEDRO CHAVES
1!,7 - PEDRO CORREA
158 - PEDRO NOVAIS
1S9 - PROFESSOR LUIZINHO

-

Quinta-feira 20

SP
RN

SP
RN

CE
BA

MG
SP
RS
RJ
GO
PR
ES
AM

RJ
ES
RJ
PB
PE
MG
MG
BA
RJ
MG

RS
SP
RJ
PR
PI
RS
SP
PR
RN

MG
RO
GO
PR
MG
SP
MG
PR
TO
PR
PI
RJ
RJ
RS

PA

se

GO

PSB
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PSL
PT
PPB
PST
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PT
PL
PSDB
PFL
PL
PFL
PMDB
PSDB
PL
PMDB
PMDB
PMDB
PSB
PMDB
PFL
PSDB
PTB
PPB
PFL
PT
PTB
PMDB
PSDB
PDT
PT
PSDB
PMDB
PMDB

PT
PFL
PSB
PSDB
PL
PT
PFL
I?SDB

MA

PT
I?MDB
I?PB
I?MDB

SP

PT

DF

GO
PE

44655
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
1"13
114
175

-

1"16

-

1 '17 1 '/8

-

1'J9 -

lHO
181
182
183
184
185
186
187
19S
1::9
190
191
192
193
lY4
195
196
197

-

1~8

-

199 -

RAIMUNDO GOMES DE MATOS
RENATO VIANNA
RICARDO BERZOINI
RICARDO FERRACO
RICARDO RIQUE
ROBERIO ARAUJO
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COMISSÃO ESPECIAL - PEC 277-A DE 2000
PARTIDO

OEPIJTAOO (A)

WERNER WANDERER

PFL

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA

SUBSTITUTIVA

[lê-se a seguinte nova redação ao art. 2° da Proposta de Emenda à
Constituição nO 277. de 2000:
"Art.. 2°
O art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo:
-,'\rt.

"

177

§ -\0 A lei que instituir contribuição de Intervenção no domínio econõmico relativa às
ativid-.ldes de comercialização, decorrente de revenda ou refino, e de importação de petróleo
e seus derivados, bem assim de gás natural e álcool carburante nao poderá implicar em
prejuízo de qualquer espécie à arrecadação do Imposto de que trata o inciso 11 do
c'aput ao arL 155 e deverá atender aos seguintes requisitos:
I

• a aliquota da contribuição será:

;:) ad-valorem. incidindo sobre o faturamento ou a receita bruta, no caso de
comercialização e, no caso de importação, sobre o respectivo valor aduaneiro; ou

li)
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específica: tendo por base a unidade de medida adotada;

11 • a alíquota poderá ser diferenciada por produto ou destinação;
iII • os recursos arrecadados terão a seguinte destinação:
,1) pagamento de subsidios a preços ou transporte de álcool carburante e derivados
de petróleo;
.
b) finànciamento de programas de investimento público na
tramiportes e nas áreas de minas e energia e de meio ambiente; e

infra~strutura

de

C) financiamento de programas de fiscalização da qualidade de combustiveis e
de rt:gulação das atividades da Indústria de petróleo e de gás natural;

IV - ao financiamento do:. programas de Investimento na Infra-estrutura de
transportes a que' se refere a alínea "b" do Inciso anterior deverá ser destinado, a
cad;~ ano, pal'cela de, ~o mínimo, dois terços do produto da arrecadação da
coniTibuiçâo." (NR)
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JUSTIFicAÇÃO
Desdt-! O início da década de quarenta, o financiamento da manutenção da infraestrutura de ~nsportes mediante o estabelecimento de mecanismo de vinculação de
recursos QUe propicie receitas estáveis e confiáveis tem sido objeto de constantes
discussões.

.

A e~se respeito, releva mencionar que muitos países, inclusive os mais
desenvolviClcs, adotam a sistemática de vincular receitas de tributos para o financiamento
dos dispêndios no Setor Transportes, espeCialmente os incidentes sabre a consumo de
combustívei!' sobre o uso e propriedade de veículos.

e

'

No Erasil, o mecanismo de vinculação de recursos proporcionou, até a sua
extinção, excelentes resultados, comprovados pelo notável patrimõnio representado pela
sistema de transportes construído no País ao longo desses anos, especialmente em
termos de malha rodoviária.
Nos l.Itimos anos, 'em paralelo com a busca de alternativas para o financiamento da
recuperação e manutenção da infra-estrutura viária existente, o tema da vinculação tem
voltado à tona, inclusive com a participação de organismos financiadores internacionais.
As sugestões discutidas têm caminhado, novamente, na direção da vinculação de tributos
incidentes súbre combustíveis e lubrificantes automotivos, seja mediante a constituição de
Fundos esp~cificos, seja por intermédio da simples vinculação orçamentària das fontes de
recursos cor~espondentes à execução de projetos no setor transportes.
Entretanto, no Brasil, alguns julgam ser mais conveniente para os objetivos de
politica econõmica dispor de recursos gerais e buscar uma seleção das prioridades de
investimento, tomando, assim, desnecessária a vinculação de recursos para quaisquer
finalidades específicas.
Por outro lado, os "defensores" da vinculação argumentam que as decisões quanto

é seleção de prioridades. nem sempre representam a melhor alocação dos recursos a
médio e longo prazos, haja vista a prioridade absoluta ao sistema financeiro, que tem sido
observada nos últimos anos -. pagamento de juros e encargos --, em detrimento da
prestação d,~ serviços efetívos á socíedade contríbuínte.
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Lamentavelmente, a atual .crise energética, vivenciada de forma tão próxima e
dramática pda sociedade brasileira, parece dar inteira razão aos que vêm alertando que a
prioridade concedida pelo equipe econômica do Govemo ao equilíbrio das contas públicas
acabaria pai gerar situÇlções extremamente desfavofáveis para a economia brasileira.
Nesse particular, cabe ressaltar que a retomada de investimentos no setor elétrico
depende da liberação das "amarras que, nos últimos anos, impediram as empresas
estatais do setor de aplicar seus recursos próprios disponiveis ou obter financiamentos
para a execução de programas mais intensivos de geração e de transmissão e da liberação
de financiamentos com recursos do BNDES em condições adequadas à realização de
investimentos privados.
.
ft

No Selç>rTransportes, contudo, a realízação de investimentos capazes de reverter a
vertiginosa tendência de deterioração do patrimônio existente depende, fundamentalmente
da disponibiiidade de recursos oriundos do orçamento fiscal, razão pela qual urge que se
•• encontr~m soluções que, a ·curto prazo, viabilizem a execução de um vigoroso programa de
investimentos capaz de modificar o panorama atual.
I

Especificamente quanto ao Setor Transportes, merece ser aqui registrado que, por
coincidêncié:l ou não, a partir da desvinculação dos recursos o Setor viu os seus
investimentus, inclusive os relativos a manutenção dos ativos existentes, minguarem de
forma progressiva, rápida e consistente, e, paralelamente, os custos unitários reais
(deduzidos os efeitos inflacionários) das obras e serviços crescerem da mesma forma,
tendo como componente primordial o surgimento de elevados custos financeiros onerando
os prestadores de serviços, em função dos constantes atrasos de pagamento e da
instabilidadt= dos recursos disponíveis.

A cansequencia natural da redução do nível de recursos destinados para
investimento no Setor e do acréscimo dos custos unitários acima mencionado foi o
sucateamento do sistema nacional de viação, com ênfase nas malhas rodoviária e
ferroviária, IAJjo nível de deterioração já está atingindo proporções alarmantes, capazes de
.gerar, em futuro bem próximo, situações de caos no escoamento da produção e' na
circulação çe pessoas tão dramáticas quanto às hoje enfrentadas na área energética.
Lembram os "defensores" da vinculação de recursos que a tempestividade das
liberações de recursos, a estabilidade e a continuidade dos fluxos de caixa, inerentes aos
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- supressão da expressão "..., na forma estabelecida na lei do orçamento anua!',
c.onstanle do caput do inciso 111 do § 4° do art. 177 proposto pelo Executivo, de modo a
tomar previamente estimável o volume de recursos da contribuição, pois a sua destinação
anual nas leis orçamentárias. significaria. na prática, a manutenção do status quo vigente,
onde a discussão do montante dos recursos que serão disponibilizados para atender
investimentos 110 setor transportes faz-se. ano a ano, durante a tramitação do projeto de lei
orçamentária;
.
- supressão da expressão "...• jncJu~ive do serviço da dívida a elas vinculado b,
constante do final do item 3 da alínea "bb do inciso 11 do § 4° do art. 177 proposto pelo
~ecutivo, cuja manutenção significaria o absurdo de permitir que os recursoS oriundos da
nova contribuição pudessem ser utilizados para o pagamento do serviço da dívida do
DNER e outras entidades;
- substituição da expressão "... fomento das atividades de transporte, minas e
energia e meio ambiente ...", constante do item 3 da alínea "bb do inciso 11 do § 4° do art.
177 proposto pelo Executivo, pela expressão ..... investimento público na infra-estrutura
de transportes e nas áre~s de minas e energia e de meio ambiente ... M, nos termos da nova
alínea "bb do inciso 1II do § 4° do art. 177 proposto pela emenda em tela, de forma a
explicitar que os recursos da nova contribuição se destinam a investimentos na infraestrutura de transportes e nas áreas de minas e energia e de meio ambiente. ao invés da
atual redação que se refere ao "fomento de atividades" nestas três áreas de governo, com
o que, na prática, se ainda sobrasse algum recurso após o pagamento do serviço da
dívida. poderiam ser atendidas apenas as "atividades" destas áreas no conceito
orçamentário, ou seja, no caso do setor rodoviário. apenas serviços de manutenção;
. - inclusão, tio caput do § 4° do art. 177 proposto pelo Executivo, da expressão
"..., não podei á implicarem prejuizo de qualquer espécie à arrecadação do imposto de que
trata o' inciso 11 do caput do art. 155 e ...", com o objetivo de assegurar que,
independentemente do valor da alíquota da nova contribuição de intervenção no domínio
econômica a ser instituída, a alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis não venha a
ser reduzida ou. mesmo, eliminada. pois de nada adiantaria para o setor de transportes
.passar ~ contar com recursos oriundos da nova contribuição no âmbito federal se; ao
mesmo tempo, deixasse de contar com recursos oriundos do ICMS que financiam a
execução de obras na malha viária estadual.
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esquemas lie vinculação, constituem condições necessárias para se promover importantes
reduções nos custos de obras, além de pennitir a conclusão mais rápida dos
empreendir.lentos.
.
Entr~tanto, as proposições da PEC n. o 277/00 ora em análise pelo Congresso
Nacional caminham no sentido de que, mais uma vez, seja dada prioridade ao equilíbrio
das cOntas públicas em detrimento da alocação de recursos para atividades produtivas
essenciais para a recuperação e manutenção da infra-estrutura econômica do Pais.

Assim é que, no bojo da proposta de instituição de uma nova contribuição de
intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis, busca-se estabelecer que
05 recursos dela oriundos sejam destinados, na forma estabelecida na lei orçamentária, à
cobertura cos subsídios a preços e ao transporte de álcool carburante e derivados de
petróleo, mas 'também -ao fomento de atividades de transporte, minas e energia e meio
ambiente. !i~clusive o pagamento do serviÇO da dívida pública a elas vinculado".
Ém olltras palavras, mantida a proposta implícita na redação atual da PEC
n. O 277/0C, estar-se-ia gerando recursos para atividades não produtivas, como o
pagamentc do serviço da divida, sendo que, na melhor das hipôteses, restariam alguns
poucos recursos para atender a atividades de custeio destas três áreas.
Por isso mesmo, as discussões a serem realizadas no âmbito da Comissão
Especial que analisa esta PEC n.o 277/00 devem buscar uma solução que atenda ao
objetivo de cobrir subsidias implícitos nos preços e no transporte do álcool e dos derivados
de petróleu e que também seja capaz de alavancar investimentos para a atualmente
precária inrra-estrutura de transportes, pos$ibilite a alocação de recursos para a área de
meio ambil;nte e para segmentos complementares especificos da área energética que não
possam contar com recursos próprios ou de financiamentos do BNDES e de organismos
internacionais como o BrRD e o 810.
. Nesse contexto, é importante destacar que a emenda ora proposta à PEC
n. o 277100 visa. basicamente, à:
- supressão, no inciso 11 do § 4° do art. 177, da alínea "b" proposta pelo Executivo,
que o autoriZa a alterar a alíquota da contribuição a qualquer momento, para maior ou
menor, s€m respeitar o princípio da anualidade, previsto no art. 150, 11I, 8b", da
.Constítuiçáo. pois isto acarretaria uma indesejável instabilidade no volume de recursos a
ser anuaimente arreca'dado com a nova contribuição, impedindo um adeqúado
planejamento das ações a serem atendidas com tais recursos. Em decorrência, está sendo
proposta na emenda uma fusão do texto do caput do incisa 11 com o texto constante da
alínea "a";
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Por fim, levando-se em conta todo o histórico de deterioração da infra-estrutura de
transportes Exposto ao longo desta Justificação, acrescenta-se um novo inciso IV ao § 4°
do art. 277 da Constituição, proposto pela PEC n.o 277/00, de fonna a que se assegure
que, da arrecadação gerada pela nova contribuição de intervenção no domínio econômico,
pelo menos dois terços sejam destinados a programas de investimentos na infra-estrutura
de transportes do Pais, com o objetivo de viabilizar o planejamento do manutenção e
expansão da infra-estrutura de transportes.
Conc:uindo, cabaria destacar ainda que, em consêqüência da vinculação parcial
dos recursos desta. nova contribuição, poderiam ser esperados o~ seguintes resultados:
- ser.sível redução dos custos das obras, em função da tempestividade e
estabilidade d~s recursos;
.
- proGressiva e significativa redução no consumo de combustíveis, contribuindo para
" a competitividade de noss9s produtos no exterior e para a redução dos seus preços no
mercadÓ intí:mo e, desta fonna, reduzindo as importações e beneficiando expressivamente
o nosso balanço de pagamentos;

- ger.Jção de elevado número de empregos, especialmente a mão-de-obra menos
qualificada, que é maciçamente utilizada nas obras de conservação e manutenção;
- sigriticativa redução do número de acidentes.
Dessa forma, reves:e-se da maiór importância a aprovação da emenda ora
a fim de que sejam equacíonados os problemas supracitados do setor
transportes, mediante a vinculação parcial dos recursos da contribuição de intervenção no
dCíõiínio eccnâmico ao financiamento de investimentos públicos nas áreas de transportes,
minas e energia e meio ambiente, com ênfase na infra-eslrutura de transportes.
apresentad~
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- ADAO PRETTO
3 - AGNELO QUEIROZ
4 - AIRTON CASCAVEL
5 - ALCEU COLLARES
6 - ALDO ARANTES
7 - ALEX CANZIANI
8 - ALMERINDA DE 'CARVALHO
9 - ALMIR SA
JO - ANA CORSO
~1 - ANIBAL GOMES
:L 2 - ANTONIO CAMBRAIA
13 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS
i4 - ANTONIO DO VALLE
15 - ANTONIO FEIJAO
16 - ANTONIO JORGE
17 - ARACELY DE PAULA
18 - ARMANDO ABILIO
]9 - ARNALDO FARIA DE SA
~O - ARNON BEZERRA
21 - ARY KARA
:' 2 - ASDRUBAL BENTES
;'3 - ATILA LIRA
~4 - AUGUSTO FARIAS
~5 - AUGUSTO FRANCO
26 - AUGUSTO NARDES
27 - AVENZOAR ARRUDA
;·8 - BABA
29 - BADU PICANCO
30 - BENITO GAMA
31 - BISPO RODRIGUES
32 - CANDINHO MATTOS
33 - CARLITO MERSS
34 - CARLOS ALBERTO ROSADO
25 - CARLOS BATATA
;\ 6 - CARLOS DUNGA
37 - CARLOS MOSCONI
:;; 8 - CARLOS SANTANA
39 - CELCITA PINHEIRO
40 - CEZAR SCHIRMER
~1 - CHICO DA PRINCESA
?2 - CHIQUINHO FEITOSA
43 - CIRO NOGUEIRA
44 - CLEUBER CARNEIRO
05 - CLOVIS VOLPI
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55 - DELFIM NETTO
56 - DILCEU SPERAFICO
57 -.DINO FERNANDES
58 - DIVALDO SURUAGY
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104 - HAROLDO LIMA
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- INALDO LEITAO
- IRIS SIMOES
- ITAMAR SERPA
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- JAQUES WAGNER
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- JOAO COLACO
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- JOAO HENRIQUE
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1:59 - LINO ROSSI
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160 - LUCIANO CASTRO
1Gl - LUCIANO PIZZATTO
H;2 - LUCIANO ZICA
1(~)
- LUIS CARLOS HEINZE
164 - LUIZ ANTONIO FLEURY
165 - LUIZ BITTENCOURT
lC6 - LUIZ CARLOS HAULY
167 - LUIZ DURA0
1C8 - LUIZ FERNANDO
11:9 - LUIZ PIAUHYLINO
1'/0 - LUIZ SERGIO
1'71 - MAGNO MALTA
1'/2 - MARCELO BARBIERI
1'/) - MARCIO BITTAR
1';4 - MARCIO FORTES
1'75
MARCIO MATOS
1'/6 - MARCONDES GADELHA
177
MARCOS LIMA
1'78 - MARIO ASSAD JUNIOR
1'/9 - MARIO DE OLIVEIRA
1rO - MARIO NEGROMONTE
181 - MATTOS NASCIMENTO
182 - MAURO BENEVIDES
11.;3 - MAURO LOPES
1b4 - MAX ROSENMANN
1F5 - MEDEIROS
186 - MENDES RIBEIRO FILHO
187 - MILTON MONTI
188 - MILTON TEMER
1E9 - MIRIAM REID
190 - MIRO TEIXEIRA
1~;1
- MOACIR MICHELETTO
lS2 - MURILO DOMINGOS
E'3 - MUSSA DEMES
1~4 - NEIVA MOREIRA
1~5 - NELSON MARCHEZAN
196 - NELSON MARQUEZELLI
1~'7 - NELSON MEURER
1~18 - NELSON OTOCH
E 9 - NELSON TRAD
200 - NEUTON LIMA
2Ul - NEY LOPES
2ü2 - NILMARIO MIRANDA
203 - NILTON CAPIXABA
2U4 - NORBERTO TEIXEIRA
205 - ODILIO BALBINOTTI
2U6 - OLAVO CALHEIROS
2U7 - OLIMPIO PIRES
208 - ORLANDO FANTAZZINI
209 - OSMANIO PEREIRA
2J.0 - OSMAR SERRAGLIO
211 - OSVALDO BIOLCHI
2J.2 - OSVALDO REIS
213 - PADRE ROQUE
2J4 - PAES LANDIM

-

j

RR

PR
SP
RS
SP
GO
PR
ES
AM

PE
RJ
ES
SP
AC
RJ
PR
PB
MG
MG
MG
BA
RJ
CE
MG
PR
SP
RS
SP
RJ
RJ
RJ
PR
MT
PI
MA
RS
SP
PR
CE
MS
SP
RN

MG
RO
GO
PR
AL
MG
SP
MG
PR
RS
TO
PR
PI

PFL
PFL
PT
PPB
PTB
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PT
PL
PMDB
PPS
PSDB
PTB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PL
PMDB
PMDB
PSDB
PL
PMDB
PMDB
PT
PSB
PDT
PMDB
PTB
PFL
PDT
PSDB
PTB
PPB
PSDB
PTB
PFL
PFL
PT
PTB
PMDB
PSDB
PMDB
PDT
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL

Setembro de 200 I

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

215 - PAULO BALTAZAR
216 - PAULO BRAGA
217 - PAULO FEIJO
218 - PAULO JOSE GOUVEA
219 - PAULO PAIM
220 - PAULO ROCHA
2~1 - PEDRO BITTENCOURT
2~2 - PEDRO CANEDO
223 - PEDRO CELSO
224 - PEDRO CHAVES
225 - PEDRO CORREA
226 - PEDRO FERNANDES
227 - PEDRO NOVAIS
2;8 - PHILEMON RODRIGUES
229 - PINHEIRO LANDIM
230 - PROFESSOR LVIZINHO
231 - RAFAEL GUERRA
232
RAIMUNDO SANTOS
233 - REGIS CAVALCANTE
234 - RENATO VIANNA
235 - RENILDO LEAL
236 - RICARDO BARROS
237 - RICARDO BERZOINI
238 - RICARDO FERRACO
239 - RICARDO IZAR
240 - RICARDO RIQUE
241 - RICARTE DE FREITAS
242 - ROBERIO ARAUJO
243 - ROBERTO JEFFERSON
244 - ROBERTO PESSOA
245 - RODRIGO MAIA
246 - ROLAND LAVIGNE
247 - ROMEU QUEIROZ
248 - ROMMEL FEIJO
249 - RONALDO CAIADO
250 - RONALDO VASCONCELLOS
2~, 1 - RUBEM MEDINA
252 - RUBENS BUENO
2S3 - RUBENS FURLAN
254 - SALATIEL CARVALHO
2 ~ 5 - SALOMAO GURGEL
2S6 - SALVADOR ZIMBALD!
2~7 - SANTOS FILHO
2~8 - SAULO COELHO
259 - SEBASTIAO MADEIRA
2~O - SERAFIM VENZON
261 - SERGIO BARCELLOS
2C2 - SERGIO CARVALHO
2(3 - SERGIO NOVAIS
2E4 - SERGIO REIS
265 - SILAS BRASILEIRO
266 - SILAS CAMARA
267 - SILVIO TORRES
2E8 - SIMAO SESSIM
269 - TELMA DE SOUZA
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RJ
BA

RJ
RS
RS

PSB
PFL
PSOB
PL
PT

PA

PT

SC
GO
DF
GO
PE

PFL
PSDB
PT
PMDB
PPB
PFL
PMDB
PL
PMDB
PT
PSDB
PFL
PPS

MA
MA

MG
CE
SP
MG
PA
AL

se
PA
PR
SP
ES
SP
P.B
MT
RR
RJ
CE
RJ
BA
MG
CE
GO
MG
RJ
PR
SP
PE
RN

SP
PR
MG
MA

SC
AP

RO
CE
SE
MG
AM

SP
RJ
SP

PMDB
PTB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PL

PTB
PFL
PTB
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PL
PFL
PPS
PPS
PMOB
PDT
PSOB
PFL
PSDB
PSDB
PDT
PFL
PSDB
PSB
PTB
PMDB
PTB
PSOB
PPB
PT
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270
271
272
273
274
215
276
277

-

2'78 -

219 280 -

281
282
283
284

Setembro de 200 I
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2~5 286 2A7 288 -

THEMISTOCLES SAMPAIO
URSICINO QUEIROZ
VADAO GOMES
VICENTE ARRUDA
VICENTE CAROPRESO
VILMAR ROCHA
VIRGILIO GUIMARAES
VITTORIO MEDIOLI
WAGNER ROSSI
WALFRIDO MARES GUIA
WANDERLEY MARTINS
WELINTON FAGUNDES
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA'
WOLNEY QUEIROZ
XICO GRAZI~O
YEDA CRUSIUS
YVONILTON GONCALVES
ZENALDO COUTINHO

ASSINATURAS CONFIRMADAS
TOTAL DE ASSINATURAS

PI
BA
SP
CE

se
ao
MG
MG
SP

MG
RJ
MT
PR
PB

PE
SP
RS
BA
PA
288
511

PMOB
PFL
PPB
PSOB
PSDB
PFL
PT
PSOB
PMDB
PTB
PSB
PSDB
PFL
PFL
PDT
PSDB
PSOB
PFL
PSDB
REPETIDAS:

**
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ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

1
2
3
4

-

17
18 -

ABELARDO LUPION
AGNELO QUEIROZ
AIRTON CASCAVEL
AIRTON CASCAVEL
ALEX CANZIANI
ALMERINDA DE CARVALHO
ALMIR SA
ALMIR SA .
ANIBAL GOMES
ANIBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DO VALLE
ARACELY DE PAULA
ARACELY DE ~AULA
ARACELY DE PAULA
ARNON BEZERRA
ARNON BEZERRA

19 -

ARY KARA

5 6 -

7
8
9
10
11
12
13
14
15

-

16 -

20 - ASDRUBAL BENTES

21 - ATlLA LIRA
22 - ATlLA LIRA
23

- BABA

~4

- CARLITO MERSS
- CARLITO MERSS
- CARLOS ALBERTO ROSADO
- CARLOS DUNGA
- CARLOS DUNGA
- CARLOS SANTANA
- CEZAR SCHIRMER
- CEZAR SCHIRMER
- CHICO DA PRINCESA
- CHICO DA PRINCESA
- CORIOLANO SALES

~5

~6

27
28
.,2 9
30

31
32

33
34
15 - CORNELIO RIBEIRO

:16 - COSTA FERREIRA
17 - CUSTODIO MATTOS
:~B - CUSTODIO MATTOS
.~ 9 - DAMIAO FELICIANO
40 - DAMIAO FELICIANO
"11 - DANI LO DE CASTRO
't2 - DANILO DE CASTRO
43 - DANILO DE CASTRO
'! 4 - DE VELASCO
'15 - DE VELASCO
46 - DILCEU SPERAFleo
'17 - DILCEU SPERAFICO
~8 - DILeEU SPERAFICO
~9 - DR. BENEDITO DIAS
!30 - DR. HELIO
'.1 - DUILIO PISANESCHI
';2 - DUILIO PISANESCHI
!',3 - DUILIO PISANESCHI
~::;4

-

EDINHO BEZ

PR
DF
RR
RR
PR
RJ
RR
RR
CE
CE
CE
MG
MG
MG
MG
MG
CE
CE
SP
PA
PI
PI
PA

MG
MG
PB

PFL
PCdoB
PPS
PPS
PSDB
PFL
PPB
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMD8
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PSDB
PT
PT
PT
PFL
PTB
PTB
PT
PMDB
PMDB
PSOB
PSDB
PHD8
PL
PFL
PSDB
PSDB
PMDB

PB

PMDB

MG

MG

PSDB
PSDB
PSDB

se

se
RN

PB
PB
RJ
RS
RS

PR
PR

BA
RJ
MA

MG
SP

PSL

SP
PR

PSL
PPB

PR

PPB

PR
AP
SP
SP
SP
SP
SC

PPB
PPB
PDT
PTB
PTB
PTB
PMDB
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~)5

~6

- EDMAR MOREIRA

-

S7 -

se S9 -

ta 61 62 63 -

64
E5

-

-

66 67 68

-

69 70 71 72 73
74

-

-

75 76 77 78 79

-

80 -

81 82 83

-

87
88
89
90

-

81 8 .:J,- 86 -

91
9~

-

-

9\ 9'~

..

9'9t~

9'l
9d

-

-

99 1DO 10i.
10~

10:1
lO':
10~

10t:
la';
IOf'
10~'

-

-

-

-

110 111 -

ELIAS MURAD
ELIAS MURAD
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELISEU MOURA
ELISEU RESENDE
ENIVALDO RIBEIRO
ENIVALDO RIBEIRO
EULER MORAIS
EULER RIBEIRO
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO CORUJA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO ZUPPO
FETTER JUNIOR
FLAVIO ARNS
FLAVIO ARNS
FRANCISCO COELHO
FRANCISCO GARCIA
FRANCISCO GARCIA
GERALDO MAGELA
GERSON PERES
GIOVANNI QUEIROZ
GIVALDO CARIMBA0
GONZAGA PATRIOTA
GONZAGA PATRIOTA
GONZAGA PATRIOTA
GUSTAVO FRUET
GUSTAVO FRUET
HAROLDO LIMA
HUGO BIEHL
HUGO BIEHL
IBRAHIM ABI-ACKEL
IED10 ROSA
ILDEFONCO CORDEIRO
INALDO LEITAO
IRIS S1MOES
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIR MENEGUELLI
JAIR MENEGUELLI
JAQUES WAGNER
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO HENRIQUE
JOAO HENRIQUE
JOAO MAGALHAES
JOAO MAGALHAES
JOAO MAGNO
JOAO MENDES
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOSE BORBA

Setembro d\) 200\

MG
MG
MG
MG
MA
MA

MG
PB
PB
GO
AM

RO
SC
SC
SP
RS
PR
PR
MA

AM
AM

DF
PA
PA
AL

PE
PE
PE

PR
PR
BA

se

SC
tolG
RJ
AC
PB
PR
MG
RJ
RJ
SP
SP
SP

BA
PE
ES
PI
PI
PI
MG
MG
MG
RJ
SC

TO
PR

PPB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PPB
PFL
PPB
PPB
PMDB
PFL
PFL
PDT
PDT
S.PART.
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PT
PPB
PDT
PSB
PSB
PSB
PSB
PMOB
PMDB
PCdaB
PPB
PPB
PPB
S.PART.
PFL
PSDB
PTB
PFL
PPB
PPB
PT
PT
PT
PT
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB

PT
PMDB
PPB
PFL
PMDB
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Setembro de 2001

112
] 13
114
115
]16
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
1"38
1"39
140
1,11

112
113
1-14
1·15
1,16
1'17

8
1:19
1i~

l~O

151
1';2
1::13
l~j4

155
1';,6
1'~7

1''';8
lS9
1(;0
1G1
162

lG3
IrA

1(;5
1G6
li~7

1G8

- JOSE BORBA
- JOSE CHAVES
- JOSE CRAVES
- JOSE INDIO
- JOSE JANENE
- JOSE JANENE
JOSE LINHARES
- JOSE MILITA0
- JOSE MILITA0
- JOSE PIMENTEL
- JOSE ROBERTO BATOCHIO
- KINCAS MATTOS
KINCAS MATTOS
- KINCAS MATTOS
LAEL VARELLA
- LAIRE ROSADO
- LEUR LOMANTO
- LEUR LOMAN'rO
- LINCOLN PORTELA
- LINCOLN PORTELA
LUCIANO ZICA
LUCIANO ZICA
- LUIS CARLOS HEINZE
- LUIZ ANTONIO FLEURY
- LUIZ BITTENCOURT
- LUIZ BITTENCOURT
- LUIZ BITTENCOURT
- LUIZ CARLOS HAULY
- LUIZ CARLOS HAULY
- LUIZ DURA0
- LUIZ FERNANDO
- MAGNO MALTA
- MARCONDES GADELHA
- MARCOS LIMA
- MARIO DE OLIVEIRA
- MARIO NEGROMONTE
- MAURO BENEVIDES
- MAURO LOPES
- MIRrAM REID
- MOACIR MICHELETTO
- MUSSA DEMES
- NEIVA MOREIRA
- NELSON MARCHEZAN
- NELSON MARQUEZELLI
- NELSON MEURER
- NELSON MEURER
- NILTON CAPIXABA
- NILTON CAPIXABA
- NORBERTO TEIXEIRA
- NORBERTO TEIXEIRA
- ODILIO BALBINOTTI
- ODILIO BALBINOTTI
- ORLANDO FANTAZZINI
- OSMANIO PEREIRA
- OSMANIO PEREIRA
- OSMAR SERRAGLIO
- OSMAR SERRAGLIO

-

-

-
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PR

PE
PE
SP
PR
PR
CE
MG
MG

CE
SP
SP
SP
SP
MG
RN
BA
BA
MG
MG

SP
SP
RS

SP
GO
GO
GO
PR

PR
ES
AM

ES
PB
MG
MG

BA
CE
MG

RJ
PR
PI
MA
RS
SP
PR
PR
RO
RO
GO
GO
PR
PR
SP
MG
MG
PR
PR

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PPB
PSDB
PSDB
PT
PDT
PSB
PSB
PSB
PFL
PMDE
FMDB
PMDB
PSL
PSL
PT
PT
PPB
PTB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PPB
PL
PFL
PMDB
Pr-1DB
PSOB
PNDB
PMOB
PSB
PMDB
PFL
PDT
PSDB
PTB
PPB
PPB
PTB
PTB
PMDE
PMDB
PSDB
PSDB
PT
PSDB
PSnB
PMDB
PNDB

44671

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

44672 Quinta-feira 20

Setembro de 200 I

_::>

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
-198
L99
-~OO

'~Ol

:.>'02
203
:~O4

?05
:~O6
:.~O7

;J08
:!O9
210
~)11

:·)12
:: 13
:214
:215
:216
217
:;' 18

:: 19
::.20
~'21

/22
;'23

OSMAR SERRAGLIO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO BALTAZAR
PAULO BALTAZAR
PAULO FEIJO
PAULO FEIJO
- PAULO JOSE GOUVEA
- PEDRO CANEDO
- PEDRO CANEDO
- PEDRO CELSO
- PEDRO CHAVES
- PEDRO CHAVES
- PEDRO CHAV~S
- PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
- PHILEMON RODRIGUES
- PHILEMON RODRIGUES
- PROFESSOR LUIZINHO
- RAIMUNDO SANTOS
- RICARDO RIQUE
- ROBERIO ARAUJO
- ROBERIO ARAUJO
- ROBERTO PESSOA
- RODRIGO MAIA
- ROLAND LAVIGNE
- ROMEU QUEIROZ
- ROMEU QUEIROZ
- RONALDO VASCONCELLOS
- RONALDO VASCONCELLOS
- RUBEM MEDINA
- RUBENS FURLAN
- SALVADOR ZIMBALDI
- SANTOS FILHO
- SAULO COELHO
- SERAFIM VENZON
- SERAFIM VENZON
- SERGIO NOVAIS
- SERGIO REIS
- SILAS BRASILEIRO
- SILVIO TORRES
- SIMAO SESSIM
- THEMISTOCLES SAMPAIO
- VADAO GOMES
- VICENTE ARRUDA
- VIRGILIO GUIMARAES
- WALFRIDO MARES GUIA
- WANDERLEY MARTINS
- WANDERLEY MARTINS
- WILSON BRAGA
- XICO GRAZIANO

PR
RS
TO
TO
PR
PR
PI
RJ
RJ
RJ
RJ
RS
GO
GO
DF
GO
GO
GO
PE
MG

PMDB
J?MDB
J?MDB
J?MDB
PT
PT
PFL
PSB
PSB
PSDB
PSDB
PL
PSDB
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PL

MG

PL

SP
PA
PB
RR
RR
·CE
RJ
BA
MG
MG
MG

PT
PFL
PSDB
PL
PL
PFL
PTB

MA

MG

RJ
SP
SP
PR
MG
SC
SC
CE
SE
MG
SP
RJ
PI
SP
CE
MG

MG
RJ
RJ
PB
SP

pt-mB

PSDB
PSDB
PL
PL
PFL
PPS
PSDB
PFL
PSDB
PDT
PDT
PSB
PTB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB
PPB
PSDB
PT
PTB
PSB
PSB
PFL
PSDB
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PEC 277·NOO· COM8USllVEiS

L

Emenda N° 8 101
Rec~bido em
I '0')101
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I
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PROPOSiÇÃO

l)
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r

AUTOR

IDEPUiADoCARLOS ALBERTO ROSADO
Proposto de Emenda 11 Conslituiçao N° 277-A de 2000
(Do Poder Exeeulh'o)

Modit ique-se a redação da alínea "a" do inciso IIJ do § 4° do art. 177 da Constituição

Federal, proposta pdo art. 2° da PEC nO 27.7-A, de 2000, para:
"Art. 177

:

§ 4°

.
.

III - os recursos arrecadados terão a seguinte destinação, na foona estabelecida na lei do
orçamento anual:
a) pag:lmento de subsídios a preços de gás natural. petróleo e seus derivados, desde que
utilizados nos Iimit<:s geográficos dos Estados produtores.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda que sugerimos visa incentivar a utilização do gás natural e dos d~rivados de
pelróleo, principalmente na produção de energia elétrica, j unto às fontes produtoras. Tal solução, além
de beneficiar direlamente os Estados que detêm jazidas de gás e petróleo, permitira notável economia
em investimentos e em custos operacionais de transportes, já que a transmissão de energia elétrica é
muito mais simples ,~ barata do que o transporte dos insumos para p r o n
I

('kf\~

I

Depulado CARLbs{LB~RTO ROSADO'

D

PARLAMENTAR

I
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROPOSlÇAO: PEC

(ASS02 7708)

AUTOR: CARLOS ALBERTO ROSADO
DEPUTADO

UF

PARTIDO

.------------------------------------------------

1 - ADAO PRETTO
2 - AIRTON ROVEDA
3 - ALBERICO FILHO
4 - ALDO ARANTES
5 - ALEX CANZIANI
6 - ALMERINDA DE CARVALHO
7 - ANA CORSO
8 - ANIBAL GOMES
9 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS
10 - ARMANDO ABILIO
11 - ARNALDO FARIA DE S~
12 - ARNON BEZERRA
13 - ATILA LIRA
14 - AUGUSTO FARIAS
15 - BABA
16 - BISPO RODRIGUES
17 - CARLOS ALBERTO ROSADO
18 - CARLOS DUNGA
19 - CARLOS SANTANA
20 - CELCITA PINHEIRO
21 - CELSO RUSSOMANNO
22 - CLEUBER CARNEIRO
23 - CLOVIS VOLPI
24 - CONFUCIO MOURA
25 - CORIOLANO SALES
26 - CORNELIO RIBEIRO
27 - COSTA FERREIRA
28 - CUSTODIO MATTOS
29 - DAMIAO FELICIANO
30 - DANILO DE CASTRO
31 - DE VELASCO
32 - DILCEU SPERAFICO
33 - DINO FERNANDES
34 - DJALMA PAES
35 - DR. BENEDITO DIAS
36 - DUILIO PISANESCHI
37 - EDIR OLIVEIRA
38 - EDUARDO BARBOSA
39 - EDUARDO SEABRA
40 - ELIAS MURAD
41 - ELISEU RESENDE
42 - ENIVALDO RIBEIRO
43 - EULER MORAIS
44 - EULER RIBEIRO
45 - EVANDRO MILHOMEN
46 - EZIDIO PINHEIRO
47 - FERNANDO CORUJA
48 - FERNANDO GABEIRA
49 - FERNANDO GONCALVES

RS
PR
MA

GO
PR
RJ
RS
CE
SC
PB
SP
CE
PI
AL

PA
RJ
RN

PB
RJ
MT
SP
MG
SP
RO
BA
RJ
MA
MG
PB
MG
SP
PR
RJ
PE
AP
SP
RS
MG
AP
MG
MG
PB
GO
AM
AP
RS
SC
RJ
RJ

e

PT
PSOB
PMDB
PCdoB
PSDB
PFL
PT
PMDB
PFL
PSD8
PPB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PL
PFL
PTB
PT
PFL
PPB
PFL
PSDB
PMD8
PMDB
PL
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PSL
PPB
PSOB
PSB
PPB
PTB
PTB
PSDB
PTB
PSOB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PSB
PSB
POT
PV
PTB
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50 - FERNANDO ZUPPO
'i1

52
53

54
lJ5
56
~J7

sa

',9
60
(jl

62
63
64

G5
C6
G7

Ga
f';

9

70
'/1

72
'/3

74
"i5

',6
'/7
'/8

'/9

uO
131

R2
R3
n4

85
116
n7

na

B9

90
91
<12

93
~.l4

95
96

97
98
~)9

100
101
1U2
103

104

-

FRANCISCO RODRIGUES
- GERALDO MAGELA
- GILBERTO KASSAB
- GIOVANNI QUEIROZ
- GONZAGA PATRIOTA
- GUSTAVO FRUET
- HAROLDO LIMA
- HELENILDO RIBEIRO
- HERCULANO ANGHINETTI
- IBRAHIM ABI-ACKEL
- IEDIO ROSA
- INALDO LEITAq
- JAIME MARTINS
- JAIR BOLSONARO
- JAIR MENEGUELLI
- JAQUES WAGNER
- JOAO COLACO
- JOAO COSER
- JüAü HENRIQUE
- JOAO LEAO
- JOAO MAGALHAES
- JOAO MAGNO
- JOAO MENDES
- JOAO PAULO
- JOAO PIZZOLATTI
- JOAO RIBEIRO
- JONIVAL LUCAS JUNIOR
- JOSE ANTONIO ALMEIDA
- JOSE CHAVES
- JOSE COIMBRA
- JOSE 10010
- JOSE LOURENCO
JOSE MILITA0
- JOSE PIMENTEL
- JOSE ROBERTO BATOCH10
- JULIO REDECKER
- JULIO SEMEGHINI
- KINCAS MATTOS
- LAURA CARNEIRO
- LEUR LOMANTO
- LINCOLN PORTELA
- LUCIANO CASTRO
- LUCIANO ZICA
- LUISINHO
- LUIZ ANTONIO FLEURY
- LUIZ BITTENCOURT
- LUIZ CARLOS HAULY
- LUIZ DURA0
- LUI Z FERNANDO
- MAGNO MALTA
- MARCELO BARBIERI
- MARCELO CASTRO
- MARCIa FORTES
- MARCONDES GADELHA

-

Quinta-feira 20

SP
RR
DF
SP
PA
PE
PR
BA
AL

MG
MG
RJ
PB
MG
RJ
SP
BA
PE
ES
PI
BA
MG
MG
RJ
SP
SC
TO
BA
MA

PE
SP
SP
BA
MG
CE
SP
RS
SP
SP
RJ
BA
MG
RR
SP
RJ
SP
GO
PR
ES
AM

ES
SP
PI
RJ
PB

S.PART.
PFL
PT
PFL
PDT

PSB
PMDB
PCdoB
PSDB
PPB
PPB
S.PART.
PSDB
PFL
PPB
PT
PT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PT
PPB
PFL
PMDB
PSB
PMDB
PTB
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PDT
PPB
PSDB
PSB
PFL
PMDB
PSL
PFL
PT
PST
PTB
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PL
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
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105 - MARCOS DE JESUS

106
107
108
109

-

MARIO ASSAD JUNIOR
MARIO DE OLIVEIRA
MARISA SERRANO
MATTOS NASCIMENTO
110 - MAURILIO FERREIRA LIMA
111 - MAURO BENEVIDES
112 - MEDEIROS
113 - MENDES RIBEIRO FILHO
114 - MILTON MONTI
115 - MIRIAM REID
116 - MOACIR MICHELETTO
117 - MOerO S A .
118 - MURILO DOMINGOS
119 - MUSSA DEMES
120 - NELSON MARCMEZAN
121 - NELSON MARQUEZELLI
122 - NELSON TRAD
123 - OLIVEIRA FILHO
124 - ORLANDO FANTAZZINI
125 - OSMANIO PEREIRA
126 - OSMAR SERRAGLIO
127 - OSVALDO BIOLCHI
128 - OSVALDO REIS
129 - PAUDERNEY AVELINO
130 - PAULO BALTAZAR
131 - PEDRO CELSO
132 - PEDRO CORREA
133 - PEDRO EUGENIO
134 - PEDRO NOVAIS
135 - PEDRO VALADARES
136 - PHILEMON RODRIGUES
137 - RAIMUNDO SANTOS
138 - REGIS CAVALCANTE
139 - RENILDO LEAL
140 - RICARDO BERZOINI
141 - RICARDO FERRAeO
142 - ROBERIO ARAUJO
143 - ROBERTO JEFFERSON
144 - ROBERTO PESSOA
145 - ROLAND LAVIGNE
146 - ROMEL ANIZIO
147 - ROMMEL FEIJO
148 - RONALDO CAIADO
149 - RONALDO VASCONCELLOS
150 - RUBENS FURLAN
151 - SALATIEL CARVALHO
152 - SARAIVA FELIPE
153 - SERAFIM VENZON
154 - SERGIO BARCELLOS
155 - SERGIO NOVAIS
156 - SERGIO REIS
157 - SEVERINO CAVALCANTI
158 - SILAS BRASILEIRO
159 - SIMAO SESSIM

Setcmbro dc 200 I

PE
MG
MG
MS
RJ
PE
CE
SP
RS
SP
RJ
PR
RN
MT
PI
RS
SP
MS
PR
SP
MG
PR
RS
TO
AM

RJ
DF
PE
PE
MA

SE
MG
PA
AL
PA
SP
ES
RR
RJ
eE
BA
MG
CE
GO
MG
SP
PE
MG
SC
AP
CE
SE
PE
MG
RJ

PL
PFL
PMDB
PSDB
PL

PMDB
PMDB
PL
PMDB
PMDB
PSB
PMDB
PTB
PTB
PFL
PSDB
PTB
PTB
PL
PT

PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PSB
PT

PPB
PPS
PMDB
PSB
PL
PFL
PPS
PTB
PT

PSDB
PL
PTB
PFL
PMDB
PPB

PSDB
PFL
PL
PPS
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PSB
PTB
PPB
PMDB
PPB

Setembro de 200 I

1GQ
161
1G2
1G3

Quinta-feira 20

-

llA -

165 106 1(;7 -

168 1G9 1'/0 -

1'/1 -

VADAO GOMES
VALDECI PAIVA
VIRGILIO GUlMARAES
WAGNER SALUSTIANO
WALTER PINHEIRO
WANDERLEY MARTINS
WELLINGTON DIAS
WILSON BRAGA
YEDA CRUSIUS
ZE GOMES DA ROCHA
ZENALDO COUTINHO
ZILA BEZERRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS
TOTAL DE ASSINATURAS
o

0'0

SP
RJ
MG
SP
BA
RJ
PI
PB
RS

PPB
PSL
PT
PPB
PT
PSB
PT
PFL
PSDB

GO

PMDB

PA
AC

PSDB
PTB

171
o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•

••

229

44677

REPETIDAS: 58

Setembro de 200 I

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

55 - SIMAO SESSIM
S6 - VADAO GOMES
,:: 7 - WILSON BRAGA

••,J

r:a - ZENALDO COUTINHO

~.J

Quinul-fcira 20

RJ
SP
PB
PA

44679

PPB
PPB
PFL
PSDB

44680 Quinta-feira 20

Sctcmbro dc 20(J I

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PEC 271.....00 .COMBUSTlVEIS

Emenda N° 9101
. Recebida em )f I 05 'J01
PEC NQ 2T/·N2000

() SUPNt:::>::>IVA

oSUBSTITUTIVA

\) AGLUTINATIVÁ

OMODIFICATIVA

[COMISSÃO ESPECIAL

AUTOR

TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Inclua-se. onde couber, o seguinte artigo:

"An. ... Fica revogada a alínea b do inciso X
do § 2 0 do art. 155 da Constituição Federal. n

. JUSTIFICAÇÃO

Não é possível que se continue exigindo dos Estados
de energia elétrica, petróleo, combustíveis e lubrificantes a perda de
receita do ICMS relativa às operações interestaduais. Essa prática. que perdura
por mais de 11 anos. contraria, inexplicavelmente, norma geral de incidência do
imposto, que determina a divisão da receita relativa às operações interestaduais
entre os Estados produtores e os consumidores. Deve ser acrescentado que,
muitas \iezes, a imunidade prejudica, de maneira significativa, a arrecadação
dos Estüdos menos desenvolvidos.
Para fazer retomar o bom senso e a justiça ao texto
conslitUljonal, estamos apresentando esta emenda à PEC nº 277-A. de 2000. A
emenda elimina, da Lei Maior, malsinado dispositivo que, injustificavelmente,
permite uma exceção nas regras relativas ao ICMS. a qual fere os mais
comezintlos princípios federativos.

produtoL~s
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROPQE: IÇA0: PEC

(ASS027709)

AUTOR: GUSTAVO FRUET E OUTROS
DEPUTADO
---------------------------------_.~------------------

1 - ABELARDO LUPIO~
2 - ADAO PRETTO

3 - AIRTON CASCAVEL
4 - ALBERICO FILHO
5 - ALCEU COLLARES
6 - ALCIONE ATHAYDE
7 - ALDIR CABRAL
8 - ALEX CANZIANI,
9 - ALMERINDA DE CARVALHO
10 - ALMIR SA
11 - ANA CATARINA
12 - ANA CORSO
l3 - ANGELA GUADAGNIN
14 - ANlBAL GOMES
15 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS
16 - ANTONIO DO VALLE
17 - ANTONIO JORGE
18 - ARACELY DE PAULA
19 - ARMANDO ABILIO
20 - ARNON BEZERRA
21 - ATlLA LIRA
22 - AUGUSTO NARDES
23 - BABA
24 - BISPO RODRIGUES
25 - CANDINHO MATTOS
26
CARLOS ALBERTO ROSADO
27 - CARLOS DUNGA
28 - CARLOS SANTANA
29 - CELCITA PINHEIRO
30 - CESAR BANDEIRA
31 - CEZAR SCHIRMER
32 - CHICO DA PRINCESA
33 - CLEONANCIO FONSECA
34 - CORAUCI SOBRINHO
35 - CORIOLANO SALES
36 - CORNELIO RIBEIRO
37 - COSTA FERREIRA
38 - CUSTODIO MATTOS
39 - DAMIAO FELICIANO
40 - DANILO DE CASTRO
41 - DE VELASCO
42 - DILCEU SPERAFICO
43 - DINO FERNANDES
44 - DOMICIANO CABRAL
45
DR. HELIO
46 - EBER SILVA
47 - EDINHO BEZ
48 - EDIR OLIVEIRA
49 - EDISON ANDRINO

-

-

UF

PARTIDO

-------------------------

PR
RS
RR
MA

RS
RJ
RJ
PR
RJ
RR
RN

RS
SP
CE
SC
MG
TO
MG
PB
CE
PI
RS
PA
RJ
RJ
RN
PB
RJ
MT
MA

RS
PR
SE
SP
BA
RJ
MA
MG

PB
MG
SP
PR
RJ
PB
SP
RJ
SC
RS
SC

PFL
PT
PPS
PMDB
PDT
PSB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PMDB
PT
PT
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PL
PSDB
PFL
PTB
PT
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PMDB
PL

PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PSL
PPB
PSDB
PSDB
PDT
PL
PMDB
PTB
PMDB

44682 Quiuta-Icira 20
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50 - EDUARDO BARBOSA
51 - EDUARDO CAMPOS
52 - ELISEU RESENDE
53 - EMERSON KAPAZ
54 - EUJACIO SIMOES
55 - EULER MORAIS
56 - EVANDRO MILHOMEN
57 - EXPEDITO JUNIOR
58 - FATIMA PELAES
59 - FELIX MENDONCA
6 O - FERNANDO GABElRA
61 - FERNANDO ZUPPO
62 - FETTER JUN!OR
63 - FRANCISCO GARCIA
54 - GEOVAN FREITAS
65 - GERMANO RIGOTTO
66 - GIVALDO CARIMBA0
67
GUSTAVO FRUET
68 - HELENILDO RIBEIRO
59 - INACIO ARRUDA
'70 - INALDO LEITAO
71 - IRIS SIMOES
72 - JAIME MARTINS
73 - JAIR MENEGUELLI
74 - JAQUES WAGNER
75 - JOAO COLACO
76 - JOAO COSER
'77 - JQAO EDUARDO DADO
78 - JOAO GRANDAO
79 - JOAO HENRIQUE
;3 O - JOAO MAGALHAES
aI - JOAO MENDES
32 - JOAO PAULO
83 - JOAO RIBEIRO
:34 - JOAO SAMPAIO
S5 - JONIVAL LUCAS JUNIOR
86 - JORGE PINHEIRO
37 - JOSE BORBA
d8 - JOSE CARLOS MARTINEZ
B9 - JOSE CHAVES
:10 - JOSE COIMBRA
'}1 - JOSE LINHARES
92 - JOSE LOURENCO
93 - JOSE MILITA0
:>4 - JOSE PRIANTE
95 - JOSE ROBERTO BATOCHIO
96 - JOSE THOMAZ NONO
J7 - JUQUINHA
'j8 - LINCOLN PORTELA
99 - LUCIANO ZICA
1UO - LUIZ ALBERTO
1d1 - LUIZ CARLOS HAULY
102 - LUIZ FERNANDO
1')3 - MARCELO BARBIERI
IH - MARCELO CASTRO

Setemoro de 200 I

MG
PE
MG
SP
BA
GO
AP
RO
AP
BA

RJ
SP
RS
AM

GO
RS

AL
PR
AL
CE
PB
PR
,MG
SP
BA

P.E

ES
SP
MS
PI
MG
RJ
SP
TO
RJ
BA
DF
PR

PR
PE
SP
CE
BA
MG
PA
SP
AL
GO
MG
SP

PSDB
PSB
PFL

PPS
PL
PMDB
PSB
PFL
PSDB
PTB
PV
S.PART.
PPB
PFL
PMDB
PMDB
PSB
PMDB
PSDB
pedoB
PSDB
PTB
PFL
PT
PT
PMDB
PT
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PMDB
PTB
PPB
PMDB
PSDB
PMDB
PDT
l?FL

PSDB
PSL
PT

BA

I?T

PR

PSDB
PPB
PMDB
PMDB

AM
SP

PI

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Setembro de 2001

."1.05 l.06 :L07 :'-08 109 110 111 J.12 J.13 114 :'15 j.16 :\.17 J.18 119 120 J.21 122
j23 124 J.25 126 127 J.28 )29 130 131 132 J33 134 135 136 137 138 139 140
141 }.42 143 J44 145 146 147 148 149 150 -

-

:'51 ]52

-

153 J.54

-

J55 J.56
J 57

-

158 159 -

MARCIO FORTES
MARCIO MATOS
MARCONDES GADELHA
MARIO ASSAD JUNIOR
MARIO DE OLIVEIRA
MAURO BENEVIDES
MAURO LOPES
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON MONTI
MOACIR MICHELETTO
MURILO DOMINGOS
MUSSA DEMES
NAIR XAVIER LOBO
NEIVA MOREIRA
NELSON MARCHEZAN
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON PROENCA
NEUTON LIMA
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
ORLANDO DESCONSI
ORLANDO FANTAZZINI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BALTAZAR
PAULO LIMA
PAULO MARINHO
PEDRO CANEDO
PEDRO CELSO
PEDRO CHAVES
PEDRO CORREA
PEDRO EUGENIO
PEDRO NOVAIS
PEDRO VALADARES
PHILEMON RODRIGUES
RAIMUNDO SANTOS
RICARDO BERZOINI
ROLAND LAVIGNE
ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS
RUBENS BUENO
RUBENS FURLAN
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO GURGEL
SALVADOR ZIMBALDI
SARAIVA FELIPE
SAULO COELHO
SERGIO BARCELLOS
SERGIO BARROS
SERGIO NOVAIS
SERGIO REIS

Quinla-t\:ira 20

RJ
PR
PB
MG
MG
CE
MG
RS
SP
PR
MT
PI
GO
MA
RS
SP
PR
RS
SP
RO
GO
RS
SP
MG
RS
TO
PR
AM

RJ
SP
MA

GO
DF
GO
PE
PE
MA

SE
MG
PA
SP
BA
MG
MG
PR
SP
PE
RN

SP
MG
MG

AP
AC
CE
SE

PSDB
PTB
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PDT
PSDB
PTB
PPB
PMDB
PFL
PTB
PMDB
PT
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PSB
PMDB
PFL
PSDB
PT
PMDB
PPB
PPS
PMDB
PSB
PL
PFL
PT
PMDB
PSDB
PL
PPS
PPS
PMDB

PDT
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PTB
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160
161
162
163
154

-

165 166 167 -

lS8 169 17 O
171
1"12
1'73

-

174 175 176 -

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILAS CAMARA
SIMAO SESSIM
SOCORRO GOMES
TILDEN SANTIAGO
VADAO GOMES
VALDECI PAIVA
VIRGILIO GUIMARAES
WELLINGTON DIAS
WERNER WANDERER
WOLNEY QUEIROZ
XICO GRAZIANO
YEDA CRUSIUS '
YVONILTON GONCALVES
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS
ASSINNrURAS DE APOIAMENTO..
TOTAL DE ASSINATURAS

Sctcmbro dc 200 I

PE
MG
AM

RJ
PA
MG

SP
RJ
MG
PI
PR

PE
SP
RS
BA
GO
AC
176

1
196

PPB
PMDB
PTB
PPB
pedoB
PT
PPB
PSL
PT
PT

PFL
PDT
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PTB
REPETIDAS: 19

Slllelllbro de 2001

uinta-feíra 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

44685

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
1 - ANTONIO DO VALLE
2 - ANTONIO JORGE
3 - BABA
4 - CESAR BANDEIRA
5 - CORIOLANO SALES
6 - DAMIAO FELICIANO
7 - ELISEU RESENDE
8 - JOAO COLACO
9 - LUCIANO ZICA
10 - LUCIANO ZICA
11 - PADRE ROQUE
12 - PEDRO CANEDO
13 - PEDRO CHAVES~
14 - PHILEMON RODRIGUES
15 - RONALDO VASCONCELLOS
.
16 - SALOMAO GURGEL
17 - WERNER WANDERER
18 - WERNER WANDERER
19 - ZILA BEZERRA

MA

PMDB
PTB
PT
PFL

BA

PMDB

PB

RN
PR
PR

PMDB
PFL
PMDB
PT
PT
PT
PSDB
PMDB
PL
PL
PDT
PFL
PFL

AC

PTB

MG

TO

PA

MG

PE
SP
SP
PR

GO
GO
MG
MG

ASSINATURAS DE APOIAMENTO

1 - SANTOS FILHO

PR

PFL

44686 Quinta-feira 20
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Setembro de 200 I

PEC m·AJoo· COMBuStlvE1S

:....
•

•

Emenda N° 10"01

CÂMARA DOS DEPlITADOS
[

Recebido em ~nJ I

PROPOSiÇÃO

PEC 277·N2000

05 la 1

I

COMIssÃo Especial:

AUTOR
DF.PU1ADO Luis 6ARBOSA E OUTROS

Proposta de Emenda à Constituição N° 277-A, de 2000
(Do Poder Executivo)
Dê-se ao art. 2° da Proposta de Emenda à Constituição em epígrafe a seguinte redação:
Art. 2°

"Art. ]77

:

.

:

.

§ 4°

.

§ 5° Ficam as distribuidoras de combustíveis que operem no Estado de Roraima
autorizadas, na forma da lei, a importar. para revenda em território nacional, combustíveis derivados
de petróleo vendidos pela Venezuela."

JUSTIFICAÇÃO

A emenda aqui apresentada visa a permitir que as distribuidoras de combustiveis que
operam no Estado de Roraima sejam autorizadas a buscar os combustiveis para abastecer seus clientes
diretamente da Venezuela. país que se inclui entre os grandes produtores e exportadores mundiais de
petróleo e derivados e que, por tal motivo, pode oferecer esses produtos a preços bastante

•

~
competitivos.
Cremos que. com a adoç o ~e tal medida, estaremos contribuindo para a garantia do
abastecimento nacional de combustívei , pelos menores preços, à população roraimense c brasileira,
cuidando. assim, da defesa dos interesses dos cidadãos de !10sso país.

PARI.AMENTAR
~/_-

Setcmbro dc 20(J I

DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-li:ira lO

SECRETARIA-GERAL DA. MESA

29/08/01
PROPOS:CÇAO: PEC

(ASS027710)

AUTOR: LUIS BARBOSA
DEPUTADO
1 - ADAD PRETTO
2 - AGNELO QUEIROZ
3 - AIRTON CASCAVEL
4 - ALBERICO FILHO
5 - ALBERTO FRAGA
6 - ALDO REBELO
7 - ALEXANDRE SANJ'OS
8 - ALMERINDA DE CARVALHO
9 - ALOIZIO MERCADANTE
10 - ANDRE BENASSI
11 - ANIBAL GOMES
L2 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS
13 - ANTONIO FEIJAO
14 - ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
15 - ARI STON ANDRADE
16 - ARMANDO ABILIO
'.1. 7 - ATlLA LINS
18 - ATILA LIRA
19 - AUGUSTO NARDES
:20 - BABA
21 - BADU PICANCO
22 - BISPO RODRIGUES
23 - CARLITO MERSS
:24 - CARLOS ALBERTO ROSADO
25 - CARLOS SANTANA
.26 - CELCITA PINHEIRO
27 - CESAR BANDEIRA
28 - CEZAR SCHIRMER
29 - CHICO DA PRINCESA
.30 - CLOVIS VOLPI
31 - CORIOLANO SALES
32 - CUSTODIO MATTOS
33 - DAMIAO FELICIANO
34 - DANILO DE CASTRO
35 - DARCISIO PERONDI
36 - DE VELASCO
37 - DELFIM NETTO
38 - DR. BENEDITO DIAS
39 - DUILIO PISANESCHI
40 - EDINHO BEZ
41 - EDIR OLIVEIRA
42 - EDMAR MOREIRA
43 - EDUARDO CAMPOS
44 - ELIAS MURAD
45 - ESTHER GROSSI
46 - EULER RIBEIRO
47 - EVANDRO MILHOMEN
48
FELIX MENDONCA
49 - FERNANDO DINIZ

UF

PARTIDO

RS
DF
RR

PI
RS
PA

PT
pede8
PPS
PMDB
PMDB
PCdeB
PSDB
PFL
PT
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PT

AP

PS08

RJ

PL
PT
PFL
PT
PFL
PFL
PMDB
PSOB
PSDB
PMDB
PSOB
PMDB
PSDB
PMDB
PSL
PPE
PPB
PTB
PMDB
PTB
PPB
PSB
PSDB
PT
PFL
PSB
PTB
PMDB

MA

DF
SP
RJ
RJ
SP
SP
CE
SC
AP

MA
8A
P8

AM

se
RN

RJ
MT
MA
RS
PR
SP
BA
MG
P8
MG
RS
SP
SP
AP
SP
SC
RS
MG
PE
MG
RS
AM

AP
BA
MG

44687
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

- FERNANDO ZUPPO

- FETTER JUNIOR
- FEU ROSA
- FRANCISCO RODRIGUES
- GASTA0 VIEIRA
- GEOVAN FREITAS
- GERALDO MAGELA
- GERSON PERES
- HAROLDO BEZERRA
- HELENILDO RIBEIRO
- IBERE FERREIRA
- IBRAHIM ABI-ACKEL
- INACrO ARRUDA
- IVAN PAIXAO
- JAIME FERNANDES
- JAIME MARTINS
- JOAO COLACO
- JOAO HENRIQUE
- JOAO LEAO
- JOAO MAGALHAES
- JOAO MATOS
- JOAO PAULO
- JOAO SAMPAIO
- JOAO TOTA
- JONIVAL LUCAS JUNIOR
- JORGE ALBERTO
- JORGE KHOURY
- JORGE PINHEIRO
- JOSE CARLOS MARTINEZ
- JOSE DE ABREU
- JOSE GENOINO
- JOSE LINHARES
- JOSE LOURENCO
- JOSE MILITA0
- JOSE ROCHA
- JOSE TELES
- JOSUE BENGTSON
- JOVAIR ARANTES
- JUQUINHA
- JURANDIL JUAREZ
LAURA CARNEIRO
- LEUR LOMANTO
- LIDIA QUINAN
- LINCOLN PORTELA
- LINO ROSSI
- LUCIANO BIVAR
- LUIS BARBOSA
- LUIS CARLOS HEINZE
- LUIZ DURA0
- LUIZ PIAUHYLINO
- MARCIO BITTAR
- MARCIO MATOS
- MARCONDES GADELHA
- MARCOS DE JESUS
- MARIO ASSAD JUNIOR

-
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SP
RS
ES
RR
MA

GO
DF
PA
PA
AL
RN

MG
CE
SE
BA
MG
PE
PI
BA
MG
SC
SP
RJ
AC
BA

SE
BA
DF
PR
SP
SP
CE
BA
MG
BA
SE
PA
GO
GO
AP
RJ
BA
GO
MG
MT
PE
RR
RS
ES
PE
AC
PR
PB
PE
MG

S.PART.
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PT
PPB
PSDB
PSDB
PTB
PPB
PCdaB
PPS
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PDT
PPB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PTN
PT
PPB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PTB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PSL
PSDB
PSL
PFL
PPB
PFL
PSDB
PPS
PTB
PFL
PL
PFL

Setembro de 2001
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:I 05
106
:L07
='.08
:.. 09
110
111
112

113
:.14

115
116
J 17
118
] 19

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
J30

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

-

MARIO DE OLIVEIRA
MARIO NEGROMONTE
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MENDES RIBEIRO FILHO
MICHEL TEMER
MILTON BARBOSA
- MOACIR MICHELETTO
- MORONI TORGAN
- NAIR XAVIER LOBO
- NEIVA MOREIRA
- NELO ROOOLFO
- NELSON MARCi-i~ZAN
- NELSON MARQ~JEZELLI
- NELSON MEUR8k
- NELSON TRAD
- NEUTON LIMA
- NEY LOPES
- NILMARIO MIRANDA
- OLIMPIO PIRES
- OLIVEIRA FILHO
- OSCAR ANDRADE
- OSVALDO BIOLCHI
- PADRE ROQUE
- PAUDERNEY AVELINO
- PAULO BRAGA
- PAULO FEIJO
- PAULO LIMA
- PEDRO CANEDO
PEDRO CHAVES
- PEDRO CORREA
- PEDRO NOVAIS
- PHILEMON RODRIGUES
- PIMENTEL GOMES
- RAIMUNDO GOMES DE MATOS
- RICARDO BERZOINI
- RICARDO IZAR
- ROBERlO ARAUJO
- ROBERTO JEFFERSON
- ROLAND LAVIGNE
- ROMEL ANIZIO
- ROMEU QUEIROZ
- RONALDO CEZAR COELHO
- RONALDO VASCONCELLOS
- RUBEM MEDINA
- RUBENS FURLAN
- SALOMAO CRUZ
- SANTOS FILHO
- SAULO COELHO
- SEBASTIAO MADEIRA
- SERAFIM VENZON
- SERGIO BARCELLOS
- SERGIO CARVALHO
- SERGIO NOVAIS
- SILAS BRASILEIRO

-

MG
BA
MG
PR
RS

SP
BA
PR
eE
00
MA

SP
RS
SP
PR
MS
SP
RN

MG
MG
PR
RO
RS
PR
AM

BA
RJ
SP
GO
GO
PE
MA

MG
CE
CE
SP
SP
RR
RJ
BA
MG
MG
RJ
MG
RJ
SP
RR
PR
MG
MA
se
AP
RO
CE
MG

PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PDT
PMDB
PSOB
PTB
PPB
PTB
PFL
PFL
PT
PDT
PL
PL
PMDB
PT
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PMDB
PL
PPS
PSDB
PT
PMDB
PL
PTB
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PL
PFL
PPS
PPB
PFL
PSDB
PSDB
PDT
PFL
PSDB
PSB
PMDB

44689
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

-
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SILAS CAMARA
TETE BEZERRA
VADAO GOMES
VALDECI PAIVA
VICENTE ARRUDA
VITTORIO MEDIOLI
WALFRIDO MARES GUIA
WERNER WANDERER
XICO GRAZIANO
ZE GOMES DA ROCHA
ZENALDO COUTINHO
ZEZE PERRELLA

SP
GO

PTB
PMDB
PPB
PSL
PSDB
PSnB
PTB
PFL
PSDB
PMDB

PA

PSnB

MG

PFL
PTB

AM

MT
SP
RJ
CE
MG
MG

PR

AC

172 - ZILA BEZERRA
ASSINATURAS CONFIRMADAS
TOTAL DE ASSINATURAS

Setembro de 200 I

'.'

172
198

REPETIDAS: 26

Setcmbro de 2001
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ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

-

AIRTON CASCAVEL
ALBERTO FRAGA
ARMANDO ABILIO
BISPO RODRIGUES
CELCITA PINHEIRO
CORIOLANO SALES
DAMIAO FELICIANO
DAMIAO FELICIANO
DARCISrO PERONDI
EDIR OLIVEIRA
JOAO MAGALHAES
JONIVAL LUCAS JUNIOR
MARCIO MATOS
MARCONDES GADELHA
MARCOS DE JESUS
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON BARBOSA
NELSON MARQUEZELLI
RICARDO IZAR
ROBERIO ARAUJO
ROMEL ANIZIO
VALDECI PAIVA
VICENTE ARRUDA
24 - VICENTE ARRUDA
2S - VITTORIO MEDIOLI
26 - ZEZE PERRELLA

RR
DF

PB
RJ
MT
BA
PB
PB
RS
RS
MG

BA
PR
PB

PPS
PMDB
PSDB
PL
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PMDB
PMDB
PTB

PFL

PE

PL

RS

PMDB

BA

PFL

SP
SP
RR
MG
RJ
CE
CE
MG
MG

PTB
PMDB

PL
PPB
PSL
PSDB
PSDB
PSDB
PFL

Sctcmbro dc 200 I
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PEC 2!7'AfOO • COM~.uSTIvEIS

'Emenda N° 11/01
RecebIdo em'-)\ I 05 101

CÂMARA DOS DEPUfADOS

USO EXCLUSIVO DA COMlSSAO

PROPOSlÇAO N.·

PEC 277 ~Al2000
COMISSÃO ESPECIAL DA PEC 277/2000 ~ COMBUSTíVEIS

I

AUfOR, DEPUTAI 10

Deputado Márcio Fortes

PÁGINA: 01/04

TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Proposta de Emenda à Constituição N° '?77-A de 2000
(00 Poder Executivo)

Oê-se aos arts. 10:', 2° e 3° da Proposta de Emenda à Constituição em epígrafe a seguinte
redação:
Art. f É acrescentado ao art. 149 da Constituição Federal o seguinte §
para § 1° o atual parágrafo único:

i,

renumerando-se

•

"Art. 149
..
§ 2° As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput
deste artigo:
1não incidirjo:
a) sobre 85 receitas decorrentes de exportação;
b) sobre :.idrocarbonetos líquidos em estado natural;
11poderão incidir sobre a importação de bens ou serviços recebidos do exterior,
inclusive t:!1ergia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo,
combustivl~is, ainda que o destinatário seja pessoa natural que, no caso, poderá, na
forma da lei. ser equiparada a pessoa jurídica; (NR)

Art. 2° O art. 155 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguintes § 4°:
"Art. 155. Compete aos Estados

e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

"§ 4 À êxceção dos impostos previstos nos incisos I e 11 do art. 153, nenhum outro
imposto ou cilntribuição incidirá sobre as operações, ou as receitas delas
decorrentes, com hidrocarbonetos líquidos em estado naturaL"

Setembro de 200 I
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Art. 3° - O art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
"Art. 177

.

0

§ 4 A lei que instituir contribuiçéo de intervenção no domínio econômico relativa às
atividades de cumercialização, decorrente de revenda ou refino, e de importação de
derivados de petróleo, deverà atender 80S seguintes requisitos:

JUSTifiCAÇÃO
Hidrocarbonetos líquidos em estado natural
Os hidrocarbonetos líquidos em estado natural (petróleo bruto) não sofrem atualmente a
tributação pela PPE. Tendo em vista que as alterações efetuadas na Constituição Federal
visam precípuamente pemitir a regularização da PPE como Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico rCIDE
é perfeitamente dispensável e sobretudo extremamente
inconveniente que a CIDE incida antes do refino (sobre o petróleo bruto) e novamente após
a produção do dC'rivado do petróleo.
D

),

Esta dupla incidência significaria verdadeira bitributação sobre um setor essencial à
economia brasileira e um enorme desestímulo ao investimento nas bacias petrolíferas
nacionais.
Esta incidência no inicio da cadeia de produção dos derivados de petróleo também
significaria um desestímulo às exportações uma vez que demandaria a instauração de um
sistema - nem sempre efetivo e sempre burocrático - de desoneração ao petróleo bruto
produzido para exportação.

44693
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A inserção do ~ 4° ao art. 155 da Constituição Federal visa evitar questionamentos judiciais
sobre a não tr:butação do hidrocarboneto líquido em estado natural pelas contribuições.
Co'nforme esdlrecido acima. a tributação do petróleo bruto pela C'OE é manifestamente
desnecessária e contraproducente, e os mesmos argumentos apresentados para a C1DE
são aplicáveis às contribuições sociais e ao ICMS, que podem perfeitamente onerar a
cadeia produtiv3 somente na indispensável fase de refino do petróleo bruto.
Neste sentido, deve-se ressaltar que a exploração de petróleo é uma atividade global e a
quase totalidade dos países com atividade relevante de exploração não exige tributos do
gênero da CIDE ou do ICMS sobre as atividades de exploração e a circulação do petróleo
bruto. exatamente para desonerar a cadeia produtiva nesta fase.
Este novo dispusitivo deve ser interpretado em combinação com o § 3° do art. 155, que já
exclui outros tributos (e.9. IPI) da incidência sobre minerais (categoria que inclui os
hidrocarbonetos líquidos em estado natural).
Finalmente, a r2dação original da Proposta de Emenda Constitucional prevê uma nova
redação ao art. 177 da Constituição Federal que induz à instituição de CIDE sobre petróleo
bruto. gás natuía! e álcool carburante. Considerando-se que o pressuposto da presente
Emend~ .é a regulariza~o da. PPE, que atualmente não incide sobre tais produtos, é
necessarlo que a redaçao seja adequada para restringir a previsão constitucional à
incidência sobre os produtos que realmente justificam uma CIDE à semelhança da atual
PPE,

I

I
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROPOSIÇAO: PEC

(ASS027711)

AUTOR: MARCIO FORTES E OUTROS
DEPUTADO

UF

PARTIDO

---------------_.~-------------------------------------------------------------

1
2
3
4
5

-

6 -

7 8 9 -

10 11 -

12 13 14 15 -

16
17
18
19

-

ABELARDO LUPION
AIRTON CASCAVEL
AIRTON ROVEDA
ALBERTO FRAGA
ALCEU COLLARES
ANIBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ARACELY DE PAULA
ARMANDO ABILIO
ARNALDO FARIA DE SA
ATILA LINS
ATILA LIRA
AUGUSTO FRANCO
AUGUSTO NARDES
AVENZOAR ARRUDA

20 - BABA

21 - BENITO GAMA
22
23
~4

-

25 :26 -

27 ;~

8 -

29 30 31 32 33

-

34 35 -

36 37 38 39 -

40 41 -

42
43
14
45
46

-

47 48

-

49 -

BISPO RODRIGUES
BISPO WANDERVAL
CANDINHO MATTOS
CARLITO MERSS
CARLOS ALBERTO ROSADO
CARLOS BATATA
CARLOS DUNGA
CELCITA PINHEIRO
CEZAR SCHIRMER
CHICO DA PRINCESA
CLOVIS VOLPI
CORAUCI SOBRINHO
CORNELIO RIBEIRO
CUSTODIO MATTOS
DAMIAO FELICIANO
DANILO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DJALMA PAES
DR. BENEDITO DIAS
DR. HELIO
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDIR OLIVEIRA
EDMAR MOREIRA
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CAMPOS

PR
RR
PR
DF
RS
CE
CE
SP

MG

AP
MA
MG

PB
SP
AM
PI
SE
RS
PB
PA
BA
RJ
SP
RJ
SC
RN
PE
PB
MT
RS
PR
SP
SP
RJ
MG

PB
MG

RS
SP
PR
PE
AP
SP
SP
SC
RS
MG

MG
PE

PFL
PPS
PSDB
PMDB
PDT
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PSDE
PPE
PT
PT
PMDE
PL
PL
PSDB
PT
PFL
PSDB
PTB
PFL
PMDB
PSDE
PSDB
PFL
PL
PSDB
PMDB
PSDB
PMDE
PSL
PPB
PSB
PPB
PDT
PTB
PMDB
PTB
PPB
PSDB
PSB
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50

-

51
52
53
54
55
56
57
58
59

-

60 -

61
62
63
64
65
66
67
68
69

-

'7 O -

71
'72
73
74
75
76
77
78
79

-

80 -

81
82
83
84
85
86
87
eB
89

-

90 -

91
92
93
94
95
96
97
98
99

-

100
101
102
103
104

-

EDUARDO SEABRA
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELISEU RESENDE
EMERSON KAPAZ
ENIO BACCI
EUJACIO SIMOES
EULER RIBEIRO
EUNICIO OLIVEIRA
EXPEDITO JUNIOR
FELIX MENDONCA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO ZUPPO
FLAVIO ARNS..
FRANCISCO GARCIA
FRANCISCO RODRIGUES
GASTA0 VIEIRA
GEOVAN FREITAS
GERMANO RIGOTTO
GILBERTO KASSAB
GIVALDO CARIMBA0
GONZAGA PATRIOTA
HELENILDO RIBEIRO
IBRAHIM ABI-ACKEL
IEDIO ROSA
IGOR AVELINO
INALDO LEITAO
IRIS SIMOES
IVAN PAIXAO
IVANIO GUERRA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAQUES WAGNER
JOAO CALDAS
JOAO COLACO
JOAO HERRMANN NETO
JOAO LEAO
JOAO MAGNO
JOAO MATOS
JOAO MENDES
JOAO PAULO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOAO SAMPAIO
JOEL DE HOLLANDA
JONIVAL LUCAS JUNIOR
JORGE PINHEIRO
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ANTONIO ALMEIDA
JOSE BORBA
JOSE CARLOS MARTINEZ
JOSE CHAVES
JOSE DE ABREU

AP
MG
MA
MG
SP
RS
BA
AM
CE
RO
BA
SC
RJ
RJ
SP
PR
AM
RR
MA
GO
RS
SP
AL
PE
AL
MO
RJ
TO
PB
PR
SE
PR
MG
RJ
BA
AL
PE
SP
BA
MG
se
RJ
SP

se
TO
RJ
PE
BA
DF
SP
MA
PR
PR
PE
SP

PTB
PSDB
PPB
PFL
Pl?S
PDT
PL
PFL
PMDB
PFL
PTB
PDT
PV
PTB
S.PART.
PSDB
PFL·
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PSB
PSB
PSDB
PPB
S.PART.
PMDB
PSDB
PTB
PPs
PFL
PFL
PPB
PT
PTB
PMDB
PPS
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PDT
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PSB
PMDB
PTB
PMDB
PTN
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JOSE LINHARES
JOSE LOURENCO
JOSE MILITA0
JOSE PIMENTEL
JOSE PRIANTE
JOSE TELES
JOSUE BENGTSON
JOVAIR ARANTES
JULIO REDECKER
KINCAS MATTOS
LAIRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEO ALCANTARA
LEUR LOMANTO
LINCOLN PORTELA
LUCIANO BIVAR
LUCIANO ZICA
LUIS BARBOSA
LUIZ ANTONIO ~'J.JEURY
LUIZ BITTENCOURT
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ FERNA'IDO
LUIZ PIAm{YL:NO
MANOEL SALVIANO
MARCELO BARBIERI
MARCIO FORTES
MARCONDES GADELFA
MARIA ABADIA
MARIO ASSAD JUNIOR
MARIO DE OLIVEIRA
MAURILIO FERREIRA LIMA
MAURO BENEVIDES
MAURO LOPES
MAX MAURO
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON BARBOSA
MILTON MONTI
143 - MOACIR MICHELETTO
144 - NELO RODOLFO

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

-

145
146
147
148
149
150
151
152

-

153 154
155
156
157

-

158 159 -

NELSON MARQUEZELLI

NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NELSON TRAD
NEUTON LIMA
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
OLIMPIO PIRES
OLIVEIRA FILHO
ORLANDO DESCONSI
OSCAR ANDRADE
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO FEIJO
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CE
BA
MG
CE
PA
SE
PA
GO
RS
SP
RJ
CE
BA
MG

PPB
PMDB
PSDB
PT
PMDB
PSDB
PTB
PSDB
PPB
PSB
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PSL

PE

PSL

SP
RR
SP
GO
PR
ES
AM
PE
CE
SP
RJ
PB

PT
PFL
PTB
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDE
PSDE
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PPB
PSDB
PTB
PFL
PTB
PMDB
PDT
PL
PT
PL
PMDB
PT
PFL
PSDB

RN

DF

MG
MG
PE
CE
MG
ES
RS
BA
SP
PR
SP
SP
PR
CE
MS
SP
RO
GO
MG
PR
RS
RO
TO
PR
PI
RJ
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160 - PAULO JOSE GOUVEA

RS
RS
PA

Sctcmbro de 200 I

PL
PT
PT
PSDB
PT
PMDB
PPB
PMDB
PPB
PL
PPS
PDT
PT
PSDB
PSDB
PFL
PPS
PTB
PT
PMOB
PSDB
PL
PHS
PTB
PMDB
PSOB
PFL
PPS
PPB
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
POT
PFL
PSDB
PTB
PPB
PMD8
PSDB
PPB
PMDB
PFL
PPB
PSL
PSDB
PSD8
PFL
PT

161 - PAULO PAIM
162 - PAULO ROCHA
163 - PEDRO CANEDO
GO
164 - PEDRO CELSO
DF
165 - PEDRO CHAVES
GO
166 - PEDRO CORREA
PE
167 - PEDRO NOVAIS
MA
168 - PEDRO PEDROSSIAN
MS
169 - PHILEMON RODRIGUES
MG
170 - PIMENTEL GOMES
CE
171 - POMPEO DE MATTOS
RS
172 - PROFESSOR LUIZINHO
SP
173 - RAFAEL GUERRA
MG
174 - RAIMUNDO GOMES DE MATOS
CE
175 - RAIMUNDO SANTOS
PA
176 - REGIS CAVALCANTE
AL
177 - RENILDO LEAL
PA
178 - RICARDO BERZOINI
SP
179 - RICARDO IZAR
SP
180 - RICARDO RIQUE
PB
181 - ROBERIO ARAUJO
RR
182 - ROBERTO ARGENTA
RS
183 - ROBERTO JEFFERSON
RJ
184 - ROLAND LAVIGNE
BA
185 - ROMEU QUEIROZ
MG
186 - RUBEM MEDINA
RJ
187 - RUBENS FURLAN
SP
188 - SALOMAO CRUZ
RR
189 - SALOMAO GURGEL
RN
190 - SALVADOR ZIMBALDI
SP
191 - SAULO COELHO
MG
192 - SAULO PEDROSA
BA
193 - SEBASTIAO MADEIRA
MA
194 - SERAFIM VENZON
SC
195 - SERGIO BARCELLOS
AP
196 - SERGIO CARVALHO
RO
197 - SERGIO REIS
SE
198 - SEVERINO CAVALCANTI
PE
199 - SILAS BRASILEIRO
MG
200 - SILVIO TORRES
SP
201 - SIMAO SESSIM
RJ
202 - THEMISTOCLES SAMPAIO
PI
203 - URSICINO QUEIROZ
BA
204 - VADAO GOMES
SP
205 - VALDECI PArVA
RJ
206 - VICENTE ARRUDA
CE
207 - VICENTE CAROPRESO
SC
208 - VILMAR ROCHA
GO
209 - VIRGILIO GUlMARAES
MG
~10 - WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTERS
PT
211 - WANDERLEY MARTINS
RJ
PSB
212 - WELLINGTON DIAS
PI
PT
213 - WERNER WANDERER
PR
PFL
:<:14 - WOLNEY QUEIROZ
PE
PDT
215 - XICO GRAZIANO
SP
PSDE
216 - YEDA CRUSIUS
RS
PSDB
217 - ZEZE PERRELLA
MG
PFL
ASSINATURAS CONFIRMADAS
217
REPETIDAS:
TOTAL DE ASSINATURAS., ..
222
o

00'

1

-

2
3
4
5

-

•••

••••••••

0

.,0

0.

o

•••

••

o.

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
ANTONIO FEIJAO
AP
EULER RIBEIRO
AM
JORGE PINHEIRO
DF
RN
LAIRE ROSADO
MG
MARIO ASSAD JUNIOR

PSDB
PFL
PMDB
PMD8
PFL
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Emenda N° 12/01
R~~ebido em ~ ", O~ /01

f)r>'

CÁwrARA DOS DEPCITADOS
PROPOSIÇAO N.·

PEC 277·Al2000
COMISSÃO E~~PECIAL DA PEC 217/2000 .; COMBUSTíVEIS

AUTOR: OEPUT;'.00

Márcio Fortes

PÁGINA: 01/04

TEXTO/JUSTIFICAÇAü

Proposta de Emenda à Constituição N° 277-A de 2000
(Do Poder Executivo)

Oê-se aos arts. 2° e 3° da Proposta de Emenda à Constituição em epígrafe a seguinte
redação, renumerando-se os demais:

Art.

i

O art. 15j da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 4°;

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

~

• • • • • ••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .o

.

"§ 4° O impo;.to de que trata o inciso 1\ será moní\fásico quando incidente sobre
~ul"uli-stíveis

automotivos, definidos em i~i ít::ô~rãi,
aflut::jit::i"luentemente da
destinação dada áo produto, óbservándo-se que:
a} os valores arrecadados com operações relativas a combustíveis automotivos
derivados d~ petróleo caberão ao Estado de consumo;
b) as alíquota~. serão uniformes em todo o território nacional e poderão ser seletivas,
nos termos de lei complementar;
c) as alíquotas poderão ser específicas. nos termos de lei complementar;
d) à exceção do imposto previsto neste parágrafo e nos incisos I e 1\ do art. 153 e das
contribuiçõo~s sociais e de intervenção no dominio econômico de que trata o art.
149 nenhum outro imposto ou contribuição incidirá" sobre as operações. ou as
receitas delas decorrentes, com combustíveis automotivos definidos em lei
federal;"
Art. 3' - O ineis;) X, do § 2°, do art. 155 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redaçjo.
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"X - não incidirá:
a)
.
b) sobre operações que destinem a outros E~~dos ..~·~t~ó·i~~, ·i~b;ifi~~~t~·~ e
combustíveis líquidos e gasosos dele derívados, excetuados os combustíveís
automotivos submetidos ao regime do § 4°;
c) sobre oper"ações que destinem a outros Estados energia efétrica."

..

..

JUSTIFICAÇÃO
Condições tributarias indispensáveis para a liberação das importações de combustíveis
Devemos ressaltar, preliminarmente, que a presente PEC 277-A de 2000 tem por objetivo
estabelecer um tiatamento tributário que permita a abertura do mercado à importação de
combustíveis em condições tributárias equánimes entre o produto nacional e o importado.
As alterações or:i propostas visam exatamente assegurar estas condições competitivas.
A não introdução destas alterações na tributação de combustíveis inviabilizará o parque de
refino nacional (Petrobrás) por total incapacidade de competição do produto nacional com o
produto importado, com sérios reflexos na balança comercial.
Incidência Monoiásica - Combustíveis Automotivos
Incidência monorásica significa a incidência do tributo uma só vez na cadeia produtiva, de
modo a evitar a bitributação e a necessidade de sistemática de débitos e créditos facilitando
a administração tributária inclusive através da concentração em poucos contribuintes da
obrigação de recolher o tributo.
A incidência mOl1ofásica já provou sua utilidade na tributação pelas contribuições sociais de
setores como combustíveis e fármacos, com efeitos benéficos notáveis no combate à
sonegação mediante a concentração da obrigação tributária naqueles contribuintes cuja
fiscalização é mais segura e prática. A sua aplicação de forma ~ais generalizada, inclusive
no tocante ás ccntribuições de intervenção no domínio econõmico, facilitará a administração
tributária e permitirá um ambiente competitivo mais saudável nos setores em que for
utilizada.

.

Se 'a incidência monofásica como regra geral é um benefício, no setor de combustíveis
automotivos ela é uma absoluta necessidade. O setor vem sofrendo um terrível desequilíbrio
concorrencial provocado por agentes que abusam do direito de acionar o Poder Judiciário,
obtendo liminares em questões já decididas pelo Supremo Tribunal Federal somente para
evitar o recolhimento momentâneo de tributos e a transferência deste suposto benefício para
a sua margem de lucro. Oeste modo, quando a liminar é revogada, inicia-se um longo e
infrutífero proce::iso de cobrança da dívida tributária, com significativo prejuízo ao Erário e
conseqüentemente ao País.
Esta situação é bastante crítica no tocante à aplicação da sistemática de substituição
tributária do ICMS aos combustíveis automotivos.
É fundamental, portanto, que a
possibilidade de cobrança monofásica do ICMS sobre combustíveis automotivos seja
instituída em sede Constitucional, a fim de evitar questionamentos judiciais e provocar o
retorno de um all1biente competitivo mais saudável ao setor.
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Esta cobrança monofásica é ainda mais importante com a desregulamentação do setor e a
abertura do mercado às importações de combustíveis, sendo necessário que, através da
incidência monüfásica, os tributos devidos sobre a cadeia produtiva sejam recolhidos antes
da liberação das mercadorias importadas através do despacho aduaneiro.
Os combustíveis automotivos precisam também ser tributados independentemente da
deS$inação final do produto pois caso um produto seja tributado de forma diferenciada de
acordo com seu uso (e.9. óleo diesel como combustível para a indústria ou para a
combustão em veículos automotivos) fatalmente ocorrerão fraudes com declarações falsas
süurl? a destinação do produto que somente trarão aumento da sonegação no setor.
Arrecadacão p8[a o Estado de consumo
A redação adutada neste disposi':ivo permite que os recursos sobre operações com
combustíveis eutomotivos continue'TI sendo arrecadados em benefício do Estado de
consumo sem os inconvenientes da imunidade constitucional (Constituição Federal, art.155,
§2°, X, b), que tem gerado diversos questionamentos judiciais que prejudicam um ambiente
concorrencial saudável no setor.
O novo art. 3° da Proposta visa somentE' adequar o dispositivo do art. 155, § 2°, X, da
Constituição Federal é redação do art. 1.55, § 4°, "a", reproduzida acima, com a exclusão dos
combustíveis automotivos da sua regência.
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TEXTO/JUSTIFICACAO
Proposta de Emenda à Constituição ND 277-A de 2000
(Do Poder Executivo)

Dê-se ao art. 1° da Proposta de Emenda à Constituição em epig~afe a seguinte redação:

Art. ,. São acr:~scentados ao art. 149 da Constituição Federal os seguintes §§
renumerando-se para § l' o atual parágrafo único:
"Art. 149
6

§ 2 As contrib()ições sociais

e de

i

e 3°,

.
intervenção no domínio econômico de que trata o csput

deste artigo:
I. não incidimo sobre as receitas decorrentes de exportação;
11. poderào incidir sobre a importação de bens ou serviços recebidos do exterior, inclusive
energia eretrica', serviços de telecomunicações. derivados de petróleo, combustíveis,
ainda que o destinatário seja pessoa natural que, no caso, poderá, na forma da lei, ser
equiparadz a pessaa jur[dica; (NR)
11I. poderão t<.:r incidência monofásica;

IV. se incidentes sobre combustiveis automotivo'l, definidos em lei federal,
independentemente da destinação final do produto, terao tributação monofásica.

§ 3° O dispo~to nos incisos I e " do § 40 do art. 177 aplicar-se-á às contribuições
sociais incidelites sobre as operações, ou as receitas dela decorrentes, com
combustiveis automotivos definidos em lei federal."

I
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JUSTIFICAÇÃO
Condições Tributárias indispensávei§ para a liberação das Importações de Combustíveis
Devemos ressaltar, preliminarmente, que a presente PEC 277-A de 2000 tem por objetivo
estabelecer um tratamento tributário que permita a abertura do mercado à importação de
combustíveis em condições tributárias equênimes entre o produto nacional e o importado.

As alterações ora propostas visam exatamente assegurar estas condições competitivas.
A não introdução destas alterações na tributação de combustíveis inviabilizará o parque de
refino nacional (Petrobrás) por total incapacidade de competição do produto nacional com o
produto importado, com sérios reflexos na balança comercial.
Incidência Monoi'ásica
Incidência monofásica significa a incidência do tributo uma só vez na cadeia produtiva, de
modo a evitar a hitributação e a necessidade de sistemática de débitos e créditos, facilitando
a administração tributária inclusive através da concentração em poucos contribuintes da
obrigação de recolher o tributo.

A incidência monofásica das contribuições já provou sua utilidade na tributação de setores
como combustíveis e fármacos, com efeitos benéficos notáveis no combate à sonegação
mediante a concentração da obrigação tributária naqueles contribuintes cuja fiscalização é
mais segura e prática. A sua aplicação de forma mais generalizada, inclusive no tocante às
contribuições de illl~iVt3nção no domrnio econômico, faciiilará ~ ~(.i1rtilli~ilClçãO tributária e
permitirá um ambiente competitivo mais saudável nos setores em que for utilizada.

44708 Quinta-Ieira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Setembro de 200 I

Incidência Monof~sica - Combustíveis Automotívos
Se a incidência monofásica como regra geral é um beneficio,. no setor de combustiveis
automotivos ela é uma absoluta necessidade. O setor vem sofrendo um terrível desequilíbrio
concorrencial provocado por agentes que abusam do direito de acionar o Poder Judiciário,
obtendo IiminarE's em questões já decididas pelo Supremo Tribunal Federal somente para
evi1ar o recolhimento momentãneo de tributos e a transferência deste suposto beneficio para
a s\la margem Je lucro. Deste modo, quando a liminar é revogada, inicia-se um longo e
infrulífero processo de cobrança da dívida tributária, com significativo prejuízo ao Erário e
conseqüentemente ao País.

~ fundamental, portanto, que a possibilidade de cobrança monoiâsica das contribuições
sobre combustíveis automotivos seja instituída em sede Constitucional, a fim de evitar
questionamentos judiciais e provocar o retorno de um ambiente competitivo mais saudável
ao setor.
Esta cobrança o\onofásica é ainda mais importante com a desregulamentação do setor e a
abertura do mer:ado às importações de combustíveis, sendo necessária que, através da
incidência monofásica, os tributos devidos sobre a cadeia produtiva seiam recolhidos antes
da liberação das mercadorias importadas através do despacho aduaneiro.
Os combustívei:} automotivos precisam também ser tributados independentemente da
destinação final do produto pois caso um produto seja tributado de forma diferenciada de
acordo corn seu uso (e.g. óleo diesel como combustível para a indústria ou para a
combustão em veículos automotivos) fatalmente ocorrerão fraudes com declarações falsas
sobre a destinaçjo do produto que somente trarão aumento da sonegação no setor.
Alíquotas específicas
Esta é uma car8eterística fundamental para a correção de sérias distorções que ocorrem
hoje no mercado de combustíveis, trazendo maior segurança para a fiscalização,
minimizando asiíaudes e assegurando 9 arrer..adélç'..ão dos Estados. Ela significa tributação
tendo por base 8 unidade de medida e não o valor do bem ou da operação. Oeste modo é
pos~ível e.g. obh:r uma receita tributária de um certo número de centavos por litro de álcool
carburante ou óleo diesel vendido independentemente do preço do produto no mercado.
Cor'" a 8u811ura do BE:iú'- cJ~ c-ombustíveis à importação o cenário de sonegação e distorção
competitiva pode se agravar de maneira extremamente perigosa. Tendo em vista as
margens pequenas de comercialização comparadas com o valor da mercadoria, a possível
prática de subfaturamento de combustíveis importados com a conseqüente redução da
carga tributária no caso de tributos cobrados com alíquota incidente sobre o valor do produto
pode simplesmellte eliminar a competição, tomando inviável a permanência dos agentes de
mercado que recolham corretamente seus tributos. Por isso é tão fundamental a 1acu\daóe
da adoção da alíquota específica, que permitirá a incidência da mesma carga tributária
independenteme'1te do valor atribuído à mercadoria importada.

Neste sentido, 6 possibilidade de cobrança das contribuições sociais sobre combustíveis
automotivos mediante aplicação de alíquota específica poderá significar enorme avanço na
prevenção de sonegação no setor, que poderá ocorrer após a liberação do mercado à
importação.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA À
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A/2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS
ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL'. (COMBUSTíVEIS).
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 277·A12000
Nos termos do art. 202, § 3°, do Regimento
Interno, foi divulgado na Ordem do Dia das Comissões o prazo para apresentação de emendas à Proposta de Emenda à Constituição n° 277-A/2000, a
partir do dia 17-5-2001, por dez Sessões ordinárias
da Câmara dos Deputados. Esgotado o prazo, foram
recebidas 13 (treze) emendas.
Sala da Comissão, 1° de junho de 2001. - Edla
Calheiros Bispo, Secretária.
COMISSÃO ESPECIAL
I - Relatório
O Poder Executivo apresenta propo~ta de
Emenda à Constituição com o objetivo de alterar os
arts. 149 e 177 da Lei Maior.
2. Ao art. 149 é acrescentado § 2° - passando o
atual parágrafo único a § 1° - com o objetivo de acrescentar duas normas relativas às contribuições sociais
e às contribuições de intervenção no domínio econômico.

MT
AM

DF
RN

RJ
MG

BA

PFL
PFL
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PFL

A primeira dessas normas impede a incidência
dessas contribuições sobre as receitas decorrentes
de exportação; a segunda, perm~e a incidência sobre
a importação de bens e serviços recebidos do exterior (inclusive sobre energia elétrica, serviços de telecomunicações derivados de petróleo e combustrveis),
ainda que o destinatário seja pessoa natural que, na
forma da lei, poderá ser equiparada a pessoa jurídica.
3. Ao art. 177 da Constituição foi acrescentado §
4°. com a finalidade de dar contornos a contribuição
de intervenção no domínio econômico - que possa vir
a ser criada - relativa às atividades de comercialização decorrente de revenda ou refino, e de importação
de petróleo e seus derivados, de gás natural e de álcool carburante.
As alíquotas da contribuição poderão ser ad va·
lorem ou específica. A alíquota ad valorem incidirá
sobre o faturamento ou a receita bruta, no caso de comercialização; no caso de importação. incidirá sobre
o valor aduaneiro. A alíquota específica terá por base
de cálculo a unidade de medida adotada.
Ainda quanto às alíquotas, a emenda propõe
que possam elas ser diferenciadas por produto ou
destinação, que possam ser reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo e que não se lhes aplique o princípio da anterioridade.
4. Também, no mesmo parágrafo do art. 177, foi
estabelecida partilha de arrecadação da contribuição
de intervenção no domínio econômico relativa ao petróleo e seus derivados, ao gás natural e ao álcool
carburante. Os recursos da contribuição serão destinados ao pagamento de subsídios a preços ou trans-
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porte de álcool carburante ou de derivados de petróleo e ao financiamento de três programas: fiscalização de qualidade de combustíveis, regulação das atividades da indústria de petróleo e de gás natural e fomento das atividades de transporte, minas e energia
e meio ambiente, inclusive de serviço da dívida pública a elas vinculado.
5. A vigência da emenda constitucional será
imediata.
6. Na exposição de motivos, que justifica a pro'posta, o Ministro da Fazenda enfatiza que "com a proximidade da total liberalização do mercado nacional
relativo ao petróleo e seus derivados e ao gás natural,
tomam-se necessárias as alterações propostas,
como única forma de se evitar distorções de natureza
tributária entre o produto interno e o importado, em
detrimento daquele, que fatalmente ocorrerão se
mantido o ordenamento jurídico atual. Assim, adotada
a presente proposta, poder-se-á construir e implementar, sem nenhum obstáculo de natureza constitucional, uma forma de tributação dos referidos produtos que garantam a plena neutralidade tributária".
7. A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação considerou admissível a proposta, tendo
havido quatro votos contrários. Um dos deputados
discordantes apresentou voto em separado, justificando-o com a quebra do princípio da anterioridade
incluída na proposta. Segundo S. Ex a , nesse ponto, a
proposta, desrespeitando direito adquirido dos contribuintes, ofende cláusula pétrea que impede a abolição de direitos e garantias individuais.
8. À proposta de Emenda à Constituição n"
277-A, de 2000, foram apresentadas as seguintes
emendas:
8.1 Emenda n° 1/01, do Deputado Eliseu Resende e outros.
Altera a destinação da receita da contribuição
de intervenção no domínio econômico relativa ao petróleo e seus derivados, ao gás natural e ao álcool
carburante. Pela Emenda, o pagamento de subsídios
com recursos dessa contribuição alcançará também
o gás natural, e o financiamento de três programas
previsto na PEC n° 277-A, de 2000, é substituído pelo
financiamento de -programa de aperfeiçoamento da
infra-estrutura de transportes, pan redução do consumo de combustíveis.
Os ilustres Proponentes justificam a primeira alteração, dizendo que "a crise de produção de energia
que estamos vivendo demonstra claramente que, nos
próximos anos, deveremos dispor do máximo possível de flexibilidade em relação à fixação de preços do
gás natural, tanto para uso em usinas térmicas, como
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para a substituição direta da energia elétrica e de outros combustíveis mais caros e com maior potencial
poluidor.
Quanto às alterações relativas à destinação de
recursos para o financiamento de três programas, diz
a justificação que a lei instituidora da Agência Nacional do Petróleo prevê fontes de recursos suficientes
para a agência, para a fiscalização da qualidade dos
combustíveis e para a regulação das atividades da indústria de petróleo e de gás natural. Acrescenta que a
racionalização do uso de combustíveis nas atividades
de transporte terá reflexos na economia, reduzindo
custos de produção, ensejará conseqüências positivas para o meio ambiente e melhorará as condições
das rodovias, trazendo mais segurança aos usuários.
8.2 Emenda n° 2/02, do Deputado Luiz Antonio
Fleury Filho e outros.
Acrescenta o gás natural entre os produtos merecedores de subsídios pagos com recursos da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa ao petróleo e seus derivados, ao gás natural e ao
álcool carburante.
Na justificação, dizem os ilustres Proponentes
que o subsídio deve ser concedido porque as termelétricas dependerão de gás natural importado. Sendo
assim, as oscilações cambiais poderão onerar o consumidor final, e até mesmo inviabilizar a geração de
energia elétrica.
8.3 Emenda n° 3/01 , do Deputado Luciano Zica
e outros.
Altera vários dispositivos do § 4° do art. 177, que
a Proposta de Emenda à Constituição na 277-A, de
2000, pretende introduzir no texto constitucional.
Primeiramente, impede que a contribuição de
intervenção no domínio econômico relativa ao petróleo e seus derivados, ao gás natural e ao álcool carburante implique redução da arrecadação do ICMS.
Impede, também, que deixe de ser aplicado o princIpio da anterioridade, em relação a essa mesma conte
ibuição, e que o Poder Executivo seja autorizado a reduzir e a restabelecer suas alíquotas.
Quanto à partilha dos recursos provenientes da
referida contribuição: estabelece como definitiva a
destinação prevista na proposta, dispensando a "forma estabelecida na lei do orçamento anual"; impede
que os recursos sejam aplicados no pagamento de
dIvidas vinculadas às atividades de transporte, minas
e energia e meio ambiente; substitui '10mento das atividades de transporte, minas e energia e meio ambiente" por ':investimento público na infra-estrutura de
transportes e nas áreas'de minas e energia e de meio
ambiente". Finalmente, fixa em 67% da arrecadação
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da contribuição o montante mínimo dos recursos destinados ao financiamento dos programas de investimento na infra-estrutura de transportes.
Na justificação da emenda, os ilustres Autores
afirmam que não haveria razão para se criar contribuição de intervenção no domínio econômico relativa ao
petróleo e seus derivados, ao gás natural e ao álcool
carburante se a medida importar em relação da receita do ICMS. Acrescentam que o princípio da anterioridade deve ser mantido, assim como deve ser negada
a atribuição de competência ao Poder Executivo para
reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição
"pois tal possibilidade acarretaria uma indesejável
instabilidade no volume de recursos a ser anualmente
arrecadado". Defendem o estabelecimento de percentual fixo de recursos para aplicação em infra-estrutura de transportes, tendo em vista o histórico de
deterioração do setor. Propõem retirar a autorização
para aplicar os recursos no pagamento de dívida, porque isso permitiria saldar dívidas do DNER e da Eletrobrás. Afirmam, ainda, que, no financiamento, não
se deve falar em "programa de fomento das atividades", mas em "investimento público", para "explicitar
que os recursos da nova contribuição se destinam a
investimentos na infra-estrutura de transportes e nas
áreas de minas e energia e de meio ambiente".
Quanto às alterações relativas à destinação dos
recursos, argumentam com o exemplo dos países
economicamente mais desenvolvidos, que vinculam
receitas de tributos às despesas com infra-estrutura
de transportes. Acrescentam que "no caso da malha
rodoviária brasileira, as más condições de pavimento
(...) produzem múltiplos efeitos perversos sobre a
economia nacional", como, por exemplo, acréscimo
de 50% no tempo de viagem e nos índices de acidentes.
8.4 Emenda n° 4/01, da Deputada Miriam Reid e
outros.
Altera o art. 155, § 2°, IX e X, b da Constituição,
para determinar a incidência do ICMS nas operações
interestaduais relativas a petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, incluindo no texto da imunidade o gás natural
para geração de energia.
Altera, também o caput do § 4° do art. 177, que
a Proposta de Emenda à Constituição n° 277-A, de
2000, pretende introduzir no texto constitucional, para
incluir a produção de petróleo entre os fatos geradores da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no referido parágrafo.
Por último, acrescenta § 5° ao art. 177 da Constituição, para estabelecer que os produtores de gás
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natural e petróleo bruto, os refinadores e importadores de combustíveis serão substitutos tributários "de
toda a cadeia de distribuição e revenda" dos produtos
sujeitos à contribuição de intervenção no domínio
econômico.
Na justificação é dito que a emenda pretende
permitir que os Estados possam exigir o ICMS nas
operações interestaduais relativas a "petróleo e derivados", e corrigir distorções que poderão ocorrer em decorrência de tratamento tributário diferenciado "entre
os combustíveis nacionais e os importados, bem como
ev~ar a elisão fiscal" por meio da aplicação do instituto
da substituição tributária no caso da contribuição.
8.5 Emenda n° 5/01, do Deputado Luciano Zica
e outros.
Acrescenta § 5° ao art. 177 da Constituição Federal, para eleger os refinadores e os importadores
substitutos tributários de toda a cadeia de distribuição
e revenda, no caso da contribuição de intervenção no
dominio econômico relativa ao petróleo e seus derivados, ao gás natural e ao álcool carburante.
Na justificação, dizem os ilustres Proponentes
que a emenda pretende extinguir a "fonte de graves
problemas para o mercado nacional de combustíveis
(...) representada pela verdadeira indústria de liminares judiciais, conseguida por empresários inescrupulosos, do ramo de distribuição e revenda de combustíveis, com o intuito de esquivar-se ao pagamento de
carga tributária devida".
8.6 Emenda nO 6/06, do Deputado Luiz Carlos
Hauly e outros.
Acrescenta item 4, ao inciso 111 do § 4° do art.
177, que a Proposta de Emenda à Constituição n°
277-A, de 2000, pretende introduzir ao texto constitucional, para destinar recursos - da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa ao petróleo
e seus derivados, ao gás natural e ao álcool carburante - à orientação sobre os direitos dos consumidores.
Na justificação, dizem seus ilustres autores que
a emenda '1em o objetivo de garantir aos consumidores de derivados de petróleo esclarecimentos sobre
seus direitos, a exemplo do que a Constituição Federal determina em relação aos usuários de serviços
públicos".
8.7 Emenda n° 7/01, do Deputado Werner Wanderer e outros.
Altera vários dispositivos do § 4° do art. 177, que
a Proposta de Emenda à Constituição n° 277-A, de
2000, pretende introduzir no texto constitucional.
Primeiramente, impede que a contribuição de
intervenção no domínio econômico relativa ao petró-
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leo e seus derivados, ao gás natural e ao álcool carburante implique redução da arrecadação do ICMS.
Impede, também que deixe de ser aplicado o princípio
da anterioridade, em relação a essa mesma contribuição, e que o Poder Executivo seja autorizado a reduzir e a restabelecer suas alíquotas.
Quanto à partilha dos recursos: estabelece
como definitiva a destinação prevista na proposta,
dispensando a ''forma estabelecida na lei do orçamento anual"; impede que os recursos sejam aplicados no pagamento de dívidas vinculadas às atividades de transporte, minas e energia e meio ambiente;
substitui "fomento das atividades de transporte, minas e energia e meio ambiente" por "investimento público na infra-estrutura de transportes e nas áreas de
minas e energia e de meio ambiente". Finalmente, fixa
em dois terços da arrecadação da contribuição o
montante mínimo dos recursos destinados ao financiamento dos programas de investimento na infra-estrutura de transportes.
Na justificação da emenda, os ilustres Autores
afirmam que não haveria razão para se criar contribuição de intervenção no domínio econômico relativa ao
petróleo e seus derivados, ao gás natural e ao álcool
carburante se a medida importar em redução da receita do ICMS. Acrescentam que o princípio da anterioridade deve ser mantido, assim como deve ser negada
a atribuição de competência ao Poder Executivo para
reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição,
"pois isto acarretaria uma indesejável instabilidade no
volume de recursos a ser anualmente arrecadado".
Defendem o estabelecimento de fração fixa de recursos para aplicação em infra-estrutura de transportes,
tendo em vista o histórico de deterioração do setor.
Propõem retirar a autorização para aplicar os recursos no pagamento de dívidas, porque isso permitiria
saldar dívidas do DNER e de outras entidades. Afirmam, ainda, que, no financiamento não se deve falar
em programas de fomento das atividades", mas "em
investimento público", para explicitar que os recursos
da nova contribuição se destinam a investimentos na
infra-estrutura de transportes e nas áreas de minas e
energia e de meio ambiente".
8.8 Emenda n° 8/01, do Deputado Carlos Alberto Rosado e outros.
Retira da proposta a destinação dos recursos da
contribuição de intervenção no domínio econômico
relativa ao transporte de petróleo e seus derivados,
gás natural e álcool carburante, destinando-os apenas ao negamento de subsídios a preços, desde que
nos limites geográficos dos Esta dos produtores.
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Na justificação é dito que a emenda tem por objetivo "incentivar a utilização do gás natural e dos derivados de petróleo, principalmente na produção de
energia elétrica, junto às fontes produtoras. Tal solução, além de beneficiar diretamente os Estados que
detêm jazidas de gás e petróleo, permitirá notável
economia em investimentos e em custos operacionais de transportes, já que a transmissão de energia elétrica é muito mais simples e barata do que o transporte dos insumos para produzi-Ia".
8.9 Emenda n09/01, do Deputado Gustavo Fruet
e outros.
Revoga a imunidade do ICMS prevista para as
operações interestaduais relativas a petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, e energia elétrica.
Na justificação, sustentam seus ilustres Autores
que a imunidade, "que perdura por mais de 11 anos,
contraria, inexplicavelmente, norma geral de incidência do ICMS". Acrescentam que essa norma ''fere os
mais comezinhos princípios federativos".
8.10 Emenda n° 10/01, do Deputado Luís Barbosa e outros.
Acrescenta parágrafo ao art. 177 da Constituição, para autorizar as distribuidoras "que operem no
Estado de Roraima" a importar combustíveis derivados de petróleo da Venezuela.
Os ilustres Autores afirmam que o objetivo da
emenda é "oferecer esses produtos a preços bastante
competitivos". Acrescentam que esta contribuindo,
dessa maneira, "para a garantia do abastecimento
nacional de combustíveis".
8.11 Emenda n° 11/01, do Deputado Márcio Fortes e outros.
A emenda, inicialmente, altera o art. 149 do texto constitucional. na redação da proposta aqui apreciada, para instituir a imunidade pam o petróleo bruto
quanto a contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico. Também acrescenta parágrafo
ao art. 155 da Constituição Federal para tornar imunes a qualquer imposto ou contribuição, exceto os impostos de importação e exportação, as operações e
as receitas relativas ao petróleo bruto. Finalmente, altera o § 4° do art. 177, previsto na proposta aqui apreciada, para retirar do campo de incidência da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa
ao petróleo e seus derivados, ao gás natural e ao álcool carburante, o petróleo bruto, o gás natural e o álcool carburante, mantendo apelas os derivados de
petróleo.
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Na justificativa é dito que atualmente a PPE não
incide Sobre o petróleo bruto, e seria "perfeitamente
dispensável e sobretudo extremamente inconveniente" que a contribuição incidisse sobre o petróleo bruto
e depois também sobre os seus derivados. Essa duplicação desestimularia os investimentos e oneraria
as exportações. Os mesmos argumentos, segundo os
ilustres Autores, servem para a desoneração do
ICMS e das contribuições sociais incidentes sobre o
petróleo bruto, "que podem perfeitamente onerar a
cadeia produtiva somente na indispensável fase de
refino". A contribuição de intervenção no domínio econômico não deve alcançar o gás natural e o álcool carburante porque a PPE "atualmente. não incide sobre
tais produtos".
°
.
8.12 Emenda n 12/01, do Deputado MárCIO Fortes e outros.
A emenda acrescenta parágrafo ao art. 155 da
Constituição Federal, para estabelecer que: o ICMS
incidente sobre combustíveis automotivos, definidos
em lei federal, será monofásico, e a receita do ICMS
relativa a combustfveis automotivos "derivados de petróleo" caberá ao Estado de consumo; as alíquotas
serão uniformes em todo o território nacional e poderão ser seletivas, nos termos de lei complementar; as
alíquotas poderão ser específicas, nos termos de lei
complementar; e, com exceção dos impostos sobre a
importação e a exportação, do ICMS e das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico,
nenhum outro imposto ou contribuição incidirá sobre
operações ou receitas decorrentes de combustíveis
automotivos definidos em lei federal. Por último, altera
o art. 155, § 2°, X, b e c, para submeter à incidência
do ICMS as operações interestaduais relativas aos
combustíveis automotivos, definidos em lei federal de
acordo com as alterações introduzidas pela emenda.
Por certo inadvertidamente, porque a justificação
a isso não se refere, a emenda revoga a atual disposição contida no art. 155, § 2°, X c, que torna imunes ~o
ICMS as operações com ouro, quando definido em :ei
como ativo financeiro ou instrumento cambial.
Na justificação é dito que a não introdu~(ão das
alterações propostas "inviabilizará o parque d'3 re1ino
nacional (Petrobrás)", por total incapacidade de competição do seu produto com o importado. Depois de
lembrar que a cobrança rnonofásica é atualmente utilizada, com sucesso, no caso dos combustíveis e dos
fármacos, que a utilização dessa sistemática de cubrança concorre para reduzir os abusos relat:'JGs :'s
ações que pleiteiam liminares na justiça para comercializar combustíveis, temporariamente, sem o pagamento de impostos e contribuições, e de lembrar a im-

Quinta-feira 20

44717

portância da cobrança monofásica na importação, os
ilustres Autores concluem que a cobrança monofásica deve ser inserida na Constituição, a fim de evitar
questionamentos judiciais e propiciar o retorno de um
ambiente competitivo mais saudável ao setor. Quanto
à cobrança, no Estado de consumo, do ICMS incidente sobre os combustíveis automotores, a alteração
proposta mantém a sistemática atual.
8.13 Emenda n° 13/01, do Deputado Márcio Fortes e outros.
Altera o art. 149 da Constituição, na redação
dada pela proposta aqui apreciada, para permitir que
as contribuições sociais e as de intervenção no domínio econômico possam ter incidência monofásica. A
cobrança monofásica será obrigatória quando essas
contribuições incidirem sobre combustíveis automotivos definidos em lei federal. Finalmente, acrescenta §
30 ao art. 149, na redação da proposta, para determinar que se aplicam às contribuições sociais incidentes sobre combustíveis automotivos definidos em lei
federal, as normas relativas a alíquotas incluídas no
art. 177, § 40, I e 11, pela proposta aqui apreciada.
Na justificação, dizem os ilustres Autores que a
cobrança monofásica "já provou sua utilidade na tributação de setores como combustíveis e fármacos".
Acrescentam que a utilização dessa sistemática de
cobrança concorre para reduzir os abusos relativos à
ações que pleiteiam liminares na Justiça para comercializar combustíveis, temporariamente, sem o pagamento de impostos e contribuições, e lembram a importância da cobrança monofásica na importação.
Concluem que a cobrança monofásica deve ser inserida na Constituição, "a fim de evitar questionamentos
judiciais e provocar o retorno de um ambienteconetitivo mais saudável ao setor".
Muito embora a emenda se refira, indistintamente,
a utilização das alíquotas "ad valorem" e específicas, na
incidência das contribuições sociais sobre combustíveis
automotivos definidos em lei federal, a justificação defende apenas a instituição das alíquotas específicas,
concluindo que possibilitarão "enorme avanço na prevenção da sonegação no setor, que poderá ocorrer
após a liberação do mercado à importação".
11 _ Voto do Relator
9. Desejo, inicialmente, destacar e agradecer o
apoio irrestrito e permanente recebido de nosso Presidente, Deputado Eliseu Resende. S. Ex" mostrou-se
incansável, não só em relação á direção dos trabalhos, mas também no aconselhamento, sempre pertinente, dado a este Relator de maneira gentil e elegante, o que contribuiu, sem dúvida, para reduzir o natural e necessário esforço para relatar tão importante
proposta.
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Não posso deixar de anotar, também, o auxílio
recebido de todos os Colegas desta Comissão Especial que, através de emendas apresentadas e de valiosas sugestões, oferecidas pessoalmente ou no decorrer dos debates, mu~o contribuíram para que chegasse a bom termo a missão para a qual fui designado.
Agradeço, finalmente, o trabalho de todos os integrantes da Secretaria desta Comissão Especial
que, comandados pela Sra. Edla, procuraram sempre, e com pleno êxito, tomar mais ameno o difícil caminho trilhado por todos nós.
Muitos convidados abrilhantaram as audiências
públicas, e apodaram contribuições importantes para o
perfe~o entendimento das matérias aqui apreciadas.
Tivemos a honra de receber os ensinamentos do Ministro Eliseu Pacilha e de vários dirigentes e especialistas dos setores público e privado, cujos nomes
merecem ficar registrados neste parecer: Everardo
Maciel, Secretário da Receita Federal; Francisco de
Assis Leme Franco, Secretário de Acompanhamento
Econômico, Subst~uto, do Ministério da Fazenda; Luis
Octávio Koblitz, especialista em co-geração de energia; Luis Carvalho de Carvalho, Assessor Técnico da
União dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de
São Paulo; David Zylberstjn, Diretor-Geral da Agência
Nacional de Petróleo; Roberto Macedo, Presidente do
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de
Gás Liqüefeito de Petróleo - SINDIGÁS; João Pedro
Gouveia Vieira Filho, Presidente do Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes - SINDICOM; Aldo Guarda, 1° Vice-Presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes - FECOMBUSTIVÉIS; e Henri Philippe Reichstul, Presidente da PETROBRÁS.
10. A proposta de emenda à Constituição que
estamos apreciando merece elogios por vários motivos.
Primeiro, por sua oportunidade. Há muito se esperam medidas que tornem nossos produtos e serviços mais competitivos frente aos importados.
Segundo, porque as medidas tributárias propostas melhorarão a posição de nossos bens e serviços
no mercado internacional, justamente no momento
em que se avizinha a celebração de acordos que estreitarão nosso comércio com os países das Américas e da Europa.
Terceiro, porque o País realmente necessita de
mecanismos ágeis que permitam auferir recursos
para investimentos na infra-estrutura de serviços públicos indispensáveis para o desenvolvimento econômico, na produção de bens e serviços de consumo de
massas.
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Quarto, porque a aplicação das receitas decorrentes da em inda foi detalhada de maneira quase
perfeita.
11. O dispositivo que desonera as receitas decorrentes de exportação das contribuições sociais e
das contribuições de intervenção no domínio econômico é bastante pertinente, e até mesmo imprescindível, pois, dada a acirrada concorrência no comércio
internacional não se pode admitir qualquer forma de
agregação de tributos a bens e serviços exportados.
12. A incidência das contribuições sociais sobre
a importação de bens e serviços vem ao encontro dos
justos anseios da indústria nacional.
Hoje, os produtos aqui fabricados e os serviços
carregam o peso de contribuições como a COFINS e
a destinada ao PIS. As matérias-primas e os demais
insumos e embalagens são igualmente alcançados
por essas contribuições, enquanto que os produtos e
serviços importados estão delas desonerados até
que sujeitos a faturamento no território nacional.
Justificativa semelhante aplica-se à incidência,
na importação, das contribuições de intervenção no
domínio econômico. Não há dúvida de que a contribuição de intervenção no domínio econômico, a ser criada em decorrência do novo parágrafo 4° que se acrescenta ao art. 177 da Constituição, deverá incidir na importação, sob pena de proporcionar vantagem tributária a produtos importados.
Cabe neste ponto, no entanto, uma observação.
A boa técnica de redação legislativa e a clareza que
se deve buscar atribuir ao texto constitucional exigem
compatibilidade entre o teor do art. 149, § 2°, 11, no
que se refere à indicação dos "derivados de petróleo,
combustíveis" e a redação proposta para o parágrafo
4° do art. 177, que se refere a "petróleo e seus derivados, bem assim de gás natural e álcool carburante".
Merece ser aceita, sem ressalvas, a incidência
das contribuições sociais e das contribuições de intervenção no domínio econômico nas importações
efetuadas por pessoa natural. Intensifica-se, cada vez
mais, a ocorrência dessas aquisições, facilitadas pela
Internet, no chamado comércio B2C Se desoneradas
essas operações e prestações, o importador não será
alcançado pelas mencionadas contribuições, ao contrário do adquirente de produtos e serviços nacionais.
13. A contribuição de intervenção no domfnio
econômico incidente na "comercialização, decorrente
de revenda ou refino, e de importação de petróleo e
seus derivados, bem assim de gás natural e álcool
carburante" deverá permitir a revogação da "parcela
de preço especifico", conhecida como PPE. Isso se
mostra extremamente necessário, para que a Petro-
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brás possa participar em igualdade de condições de
um mercado de livre concorrência.
A PPE, instituída pela Portaria Interministerial n°
3, de 27 de julho de 1998, dos Ministros da Fazenda e
de Minas e Energia, é exigida de todos os agentes responsáveis pela produção ou importação de combustíveis derivados de petróleo. Exação de caráter não tributário, porque nem ao menos está amparada em lei,
representa a diferença entre os preços de faturamento
dos combustíveis produzidos nas refinarias e os seus
preços de realização, acrescidos da carga tributária federal, e visa a ressarcir as despesas com subsídios a
combustíveis, a arrecadar os meios financeiros necessários para saldar, em atendimento ao disposto no art.
74 da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1991 , os créditos
da Petrobrás com a União, relativos à Conta Petróleo,
Derivados e Álcool, instituída pela Lei n° 4.452, de 5 de
novembro de 1964, e a servir como amortecedor das
flutuações de preços do petróleo e seus derivados no
mercado internacional, evitando maiores impactos sobre a economia nacional.
14. Ao explicitar que as alíquotas da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa ao
petróleo e seus derivados, ao gás natural e ao álcool
carburante poderão ser ad valorem ou específicas, o
texto proposto concede ao legislador ordinário louvável oportunidade de opção.
As alíquotas ad valorem favorecem a arrecadação, pois proporcionam elevação da receita sempre
que se elevam os preços dos produtos tributados. As
alíquotas específicas tornam a arrecadação independente dos preços dos produtos tributados, não contribuem para a elevação dos índices de inflação quando
os preços se elevam, e tornam mais fácil a previsão
de receita, uma vez conhecidas a produção, a importação e o consumo. Além disso, impedem a prática do
subfaturamento, como forma de evasão fiscal, e equilibram a carga fiscal, no caso de impostos que têm incidência "por dentro" na cadeia produtiva nacional e
"por fora" sobre o produto importado. Acrescente-se
que nos países desenvolvidos o excise tax incidente
sobre combustíveis utiliza alíquotas específicas.
A referência apenas à contribuição de intervenção no domínio econômico, contudo, pode ensejar o
entendimento de que essas características não se
aplicariam a outros tributos e contribuições, o que não
parece conveniente. Pelo contrário, torna-se indispensável, a fim de alcançar plenamente os objetivos
almejados com a Emenda Constitucional de que ora
se cogita - vale dizer, de equiparar as cargas tributárias incidentes sobre os combustíveis nacionais e os
importados - que se possam instituir alíquotas ad va-
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lorem ou ad rem também para as contribuições sociais, nomeadamente, a COFINS e a do PIS/PASEP.
O texto do Substitutivo proposto, ao trazer esses
dispositivos para o art. 149 da Constituição, procura
solucionar esse problema, reafirmando a faculdade
de o legislador infraconstitucional escolher livremente, ao deliberar sobre as contribuições sociais ou de
intervenção no domínio econômico, entre ambas as
espécies de alíquotas.
15. A diferenciação das alíquotas por produto ou
destinação concederá, ao legislador ordinário, a possibilidade de utilizá-Ias com finalidade extrafiscal, o
que deve mesmo ser objetivo de uma contribuição de
intervenção no domínio econômico. Observe-se, contudo, o caráter dúbio do termo "destinação", que tanto
se pode interpretar como significando finalidade
(como é o objetivo da proposta) como designando lugar. O substitutivo proposto procura contornar essa
possibilidade de dúvida, que poderia ser fonte de futuras controvérsias hermenêuticas.
16. Os preços do petróleo - e, por conseguinte,
dos combustíveis - são fixados pelo mercado internacional, com sensíveis e inesperadas alterações. Além
disso, os preços internos são alterados, também, em
função do valor do real em relação do dólar. Por esses
motivos, seja utilizada a alíquota ad valorem ou específica, muitas vezes haverá necessidade de alterála de imediato, para que se mantenham incólumes
seus efeitos. Justifica-se plenamente, portanto, que a
essa contribuição de intervenção no domínio econômico não se aplique o princípio da anterioridade, e
que se permita ao Poder Executivo reduzir e restabelecer as alíquotas.
Deve-se lembrar que o princípio da anterioridade também não é observado em casos de outros tributos em que a agilidade para alterar alíquotas
pode-se mostrar conveniente, como os impostos sobre o comércio exterior, o IPI e o IOF.
17. Das emendas:
17.1 As emendas nOs 1 e 2 foram acatadas, para
inserir o gás natural no rol dos combustíveis que poderão vir a ser subsidiados pelos recursos da nova
contribuição. Atentando ainda para o alerta de técnicos e representantes do setor - inclusive da Petrobrás - entendeu-se conveniente fazer referência no
texto do Substitutivo também aos derivados do gás
natural.
A emenda n° 1, do ilustre Deputado Eliseu Resende e outras, objetiva também vincular os recursos
arrecadados com a nova contribuição, além de aos
subsídios a preços e transportes dos produtos a que
já se fez referência, específica e unicamente ao finan-
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ciamento de programas de aperfeiçoamento da infra-estrutura de transportes, retirando do campo de
programas que poderão ser beneficiados com tais recursos a fiscalização da qualidade de combustíveis e
a regulação das atividades da indústria de petróleo e
de gás natural. Conforme bem ressaltaram seus autores, na justificativa da emenda, a Agência Nacional do
Petróleo já dispõe de recursos suficientes, para essas
atividades, de maneira que a instituição de nova fonte
seria despicienda.
Deve-se ressaltar, além disso, que a racionalização do uso de combustíveis, que o aperfeiçoamento
da infra-estrutura de transportes certamente há de
provocar, terá reflexos bastante positivos, não apenas
sobre a economia, mas também sobre o meio ambiente e as condições de segurança dos usuários, tornando-se assim desnecessário desviar recursos da
nova contribuição para atender também a esses outros setores.
17.2 As emendas nOs 3 e 7 foram parcialmente
contempladas pelo texto do Substitutivo, uma vez que
se retira o dispositivo que permitia a destinação, para
o financiamento de dívidas, dos recursos a serem arrecadados com a nova contribuição.
17.3 A emenda n° 4, da ilustre Deputada Miriam
Reid e outros, tem vários objetivos importantes, lanto
para corrigir possíveis distorções de preços entre os
produtos importados e os nacionais, quanto para favorecer os Estados produtores de petróleo. De certa
forma, parte dos objetivos da emenda foram contemplados, ao se instituir a possibilidade da incidência
única tanto do ICMS quanto das contribuições, ainda
que sem empregar o mecanismo da substituição tributária. Quanto às demais medidas propostas, infelizmente, o momento atual não parece o mais adequado
para implementá-Ias, a despeito de seus méritos. Por
esses motivos, optou-se pela rejeição da emenda.
17.4 Não pareceu conveniente, além disso, enrijecer, no texto constitucional, a atribuição a refinadores e importadores da responsabilidade pelo pagamento dos tributos sobre combustíveis, motivo por
que se julgou prudente rejeítar a emenda n° 5.
17.5 A emenda n° 6, do Deputado Luíz Carlos
Hauly, também não pôde ser atendida, a despeito de
seu intento meritório de canalizar mais recursos para
programas de orientação sobre direitos dos consumidores. Entendeu-se que isso poderia diminuir a disponibilidade para as outras finalidades, prioritárias, ao
menos no contexto presente.
17.6 A emenda n° 8, do Deputado Carlos Alberto Rosado, igualmente não pôde merecer acolhida no
Substitutivo. Trata-se de medida destinada a restringir
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os subsídios a preços e a limitá-los aos Estados produtores. Ainda que se possam divisar méritos na proposta, entre os quais o intuito de proteger região desfavorecida economicamente e muito necessitada,
mais uma vez deve-se rejeitar a emenda. Não parece
ser esse, com efeho, o momento mais adequado para
se tratar de medida desse teor. Além disso, a extinção
de subsídios nas regiões não produtoras de petróleo
e gás pode repercutir negativamente sobre produtos
essenciais para a população, como o gás liquefeito de
petróleo, por exemplo - o chamado gás de cozinha elevando insuportavelmente o custo de vida das famílias de baixa renda.
17.7.A emenda n° 9 foi parcialmente atendida,
para revogar a imunidade das operações interestaduais
com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo.
Não pareceu conveniente revogar as imunidades do petróleo e da energia elétrica, contudo. No primeiro caso,
porque certamente repercutiria sobre a arrecadação de
ICMS dos Estados. No segundo, porque esta Comissão
destina-se a tratar especificamente de problemas relacionados ao mercado de combustíveis. Atente-se ainda
que a revogação da imunidade interestadual das operações sobre energia elétrica, quanto ao ICMS, está contemplada na Proposta encaminhada recentemente ao
Congresso pelo Poder Executivo, apelidada pela imprensa de minirreforrna fiscal.
17.9. A emenda n° 10 já está contemplada pelo
próprio objetivo da proposta ora em exame, motivo
por que deve ser rejeitada.
17.10. Os objetivos das emendas nOs 11, 12 e 13
ficam acolhidos, embora não se tenha aproveitado o
seu teor literalmente.
18. Do Substitutivo:
18.1. O art. /0 do Substitutivo, além de acrescentar a importação de gás natural e álcool carburante ao
rol de eventos sobre os quais poderá incidir a futura
contribuição, procura também, como já mencionado
no item 14 acima, atender emendas propostas com o
objetivo de estender às contribuições sociais, quando
incidirem sobre combustíveis, algumas características que se pretendem atribuir à contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis.
Tais características são, basicamente: a possibilidade de instituição de alíquotas específicas ou ad
vaiarem, contemplada no inciso 111 do § 2° acrescentado ao art. 149 da Constituição, e a incidência em
uma única vez, nas hipóteses definidas em lei, abrigada pelo § 3° do mesmo dispositivo.
Dos debates havidos na Comissão, pode-se
concluir que se trata de aspectos essenciais, para
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combater artifícios de que atualmente se valem alguDeve-se ressaltar, no entanto, a mesma preocupação de não alterar a distribuição de receitas em vimas distribuidoras, aproveitando-se de falhas nos textos legais e constitucional, para obter vantagem sobre
gor atualmente. Esse dispositivo poderia significar,
em principio, considerado isoladamente, menos receas que operam dentro da lei.
itas para os Estados onde ocorre o consumo, a quem
18.2. O art. 2° do Substitutivo emenda o art. 155
hoje cabe integralmente a arrecadação do ICMS soda Constituição Federal, no que trata do ICMS sobre
combustíveis.
bre combustíveis. Associado ao que dispõe o inciso I
A questão do ICMS merece atenção especial. O
do pa.ráW~fo 5° que se acres~e~ta ao art. 1~5 da
texto original da proposta do Executivo não trata do
Constltulçao, contudo - que atnbul a arrecadaçao ao
tema. Várias emendas de Parlamentares desta CoEstado onde ocorre o consumo -, mantém na prática
missão, contudo, bem como o clamor dos técnicos e
a mesma configuração atual. A mudança no texto,
representantes do setor, ouvidos pela Comissão
para revogar a imunidade, não trará, portanto, qualEspecial em audiências públicas, deixaram claro que
quer reflexo ~a ~istribuição dos recursos do ICMS somuito pouco se avançaria no rumo de solucionar os
bre combustlvels, mas apenas sobre as fraudes e a
problemas decorrentes do atual sistema de tributação
evasão fiscal.
18.2.3 A possibilidade de que a futura lei comsobre combustíveis, se não se corrigissem as mais
sérias distorções que envolvem a aplicação do ICMS.
plementar institua alíquotas específicas tanto para a
no,v~ contribuição qua~to para o ICMS é, por sua ve~,
Não se desconhecem as dificuldades políticas
que rodeiam a matéria: a despeito do relativo consena unlca for"!1a de se eVItarem, ao mesmo tempo, dOIS
so, do ponto de vista técnico, trata-se de alterar um dos
problemas Importantes: de um lado, o subfaturamenmais delicados aspectos do nosso pacto federativo.
to do pro?u~o im~ortado e, de outro, o diferencial que
se ~odena Indu~lr entre o preç~ d~ ~en?a"do produt?
É impossível, no entanto, fugir à questão, neste
momento. Dificilmente se apresentará outra ocasião
nacional e o do Importado pela IncldenCla por dentro
do ICMS naquele.
como esta, em curto prazo, para se corrigir um problema que tem trazido graves prejuízos ao País, confor18.2.4 As idéias que orientaram a elaboração do
":Ie ficou reconhecido por t?dos os que se fizeram ouSubstitutivo no que se refere ao ICMS foram, portanVIr ~o lonqo ~?S trabalh~s, I~d.epen~~ntemente de filito, as seguintes:
a} revogar a imunidade das operações interestaaçao partldana ou ten~enCla Ide?loglca.
duais com lubrificantes e combustíveis líquidos e gaProcurou-se, assIlT~, uma formula que, ao. mesn:.t0 temp~ ~m que solUCionasse as f~lhas legaiS que
sosos derivados de petróleo'
tem permitido a fraude e a sonegaçao, envolvesse o
. ..,
:
mínimo possível de alterações na distribuição de reb} In~tl~u.lr ahq~otas uniformes p~ra o ICMS ~~
ceitas entre os Estados.
todo o terntono nacional, nas operaçoes com lubnflcantes ~ combustíveis líquidos e gasosos derivados
18.2.1. A uniformização de alíquotas em todo o
de petroleo;
território nacional é, nesse passo, absolutamente inc} permitir a seletividade por produto ou finalidadispensável, para se evitarem as operações interes!aduais. fraudul~nt.as. Em consonância com o sistema
de, bem como a aplicação de allquotas específicas.
J~ em vigor, ~t~lbUlu-se a,u Senado Federal competênEsta Casa, cabe insistir, não poderia aceitar o
cla para definir essas ahqu~tas.
.
ônus político de deixar passar oportunidade tão signiTeve-se a. preo~up~çao, contudo, de garantir
ficativa para corrigir as enormes distorções que hoje
que essa ~ova filosofia nao trouxesse perdas par~ a
afetam o mercado nacional de combustíveis em dearrecadaçao de nenhum dos Estados, de m a n e i r a · ·
' .
tnm,e~to da qu~lIda~e do ~roduto, da arrecada~~o tnque se pode afirmar, com base em estudos técnicos
que estimam a evasão fiscal do ICMS sobre combusbutana, da saude financeira das empresas senas e
tíveis em um terço, que a alíquota uniforme, ainda c,ue
do bom desempe~~o da economia ~acional, como
um todo. O tema e Importante demaiS, para que se
viesse a ser fixada em valor inferior ao da que vigora
atualmente neste ou naquele Estado, traria aumento
possa passar ao largo, mesmo tendo em conta a sua
complexidade.
de receitas, ao coibir a sonegação, de maneira que,
e_m lugar de perdas, esses Estados certamente obteA orientação geral das alterações ora propostas
rao ganhos.
visa a contemplar os principais aspectos das emen18.2 2. Também se revelou indispensá\lc! 2. redas apresentadas e das reivindicações e sugestões
vogação da imunidade nas operações interestaduais
trazidas a esta Comissão pelo setor, corroboradas incom combustíveis, para evitar as fraudes, infelizmenc1usive pelo órgão incumbido da sua fiscalização e rete ainda bastante freqüentes.
gulamentação, a ANP.
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19. Alterações como a que ora se pretende efetuar no sistema tributário podem muitas vezes dar
margem ao surgimento de questões judiciais, buscando obter, ou com o auxílio de uma hermenêutica
tortuosa, ou mesmo aproveitando-se de falhas de redação dos dispositivos legais, um diferencial competitivo - bastante relevante, no caso dos combustíveis em face da significativa expressão dos tributos na
composição dos preços. Deve-se tentar prevenir, portanto, no momento da elaboração legislativa, o surgimento de distorções futuras.
Nesse sentido, a eventual opção pela alíquota
específica para as contribuições sociais que hoje incidem sobre faturamento pode ensejar o surgimento de
novas questões a respeito de sua constitucionalidade,
baseadas no § 3° do art. 155 da Const~uição. Procurou-se contornar esse problema dando nova redação
ao parágrafo, de maneira que a imunidade tributária ali
instituída se refira exclusivamente aos impostos.
20. No art. 3° do Substitutivo, finalmente, que se
destina a alterar o art. 177 da Constituição Federal,
tratou-se de disciplinar especificamente a futura contribuição para intervenção no domínio econômico sobre combustíveis, definindo a possibilidade de que se
instituam alíquotas seletivas por produto ou finalidade
e afastando a aplicação do princípio da anterioridade.
Determina-se, além disso, a destinação dos recursos
por ela' arrecadados.
O afastamento do princípio da anterioridade,
nesse caso específico, conforme já ficou explicado,
justifica-se plenamente, como forma de se municiar o
Poder Executivo com instrumentos aptos a intervir
imediatamente no mercado, em caso de necessidade, para regular o seu funcionamento ou para minimizar o impacto econômico interno de variáveis externas cujo comportamento se tem caracterizado historicamente pela imprevisibilidade e volatilidade, tais
como o câmbio e o preço internacional do petróleo.
21. O Substitutivo proposto, assim, coroa um
processo de amadurecimento bastante profícuo, que
se desenrolou nas últimas semanas, ao longo dos trabalhos desta Comissão, em que se recolheram contribuições das várias partes interessadas no problema e
se debateram exaustivamente os vários aspectos envolvidos. Procurou-se dar abrigo às sugestões dos
técnicos do Governo e dos empresários do setor, sem
esquecer os aspectos políticos e econômicos, os interesses da sociedade e a repercussão que o preço dos
combustíveis pode ter sobre o crescimento e o progresso do País.
O texto ora apresentado representa um esforço
pela realização daquilo que é melhor para o Brasil.

Setembro de 200\

Cultiva a pretensão de reunir, em torno de si, independentemente de posições ideológicas, oposição e situação, ambas convencidas da necessidade de, ao
mesmo tempo em que se permite a liberalização do
mercado nacional de combustíveis, corrigirem-se distorções que há muitos anos vêm transtornando o seu
bom funcionamento, com enormes prejuízos não só
para quem exerce a atividade econômica da importação, refino, distribuição e comercialização de combustíveis, mas para toda a sociedade.
Isso posto, voto pela aprovação da PEC n°
277-A, de 2000, na forma do Substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 7 de agosto de 2001. Deputado Basílio Villani, Relator.
111 - Complementação de Voto

Em 7 de agosto apresentei a esta Comissão
Especial o meu vote, como Relator, a respeito da Proposta de Emenda Constitucional n° 277-A, submetendo-o à discussão neste Plenário; votei pela aprovação
da proposta, com substitutivo.
Durante o processo de discussão, no entanto,
foram levantados aspectos relevantes, que julguei
merecedores de novas considerações, motivo por
que trago agora ao exame dos ilustres membros deste colegiado reformulação do voto original, com alterações também no teor do substitutivo.
Os argumentos levantados durante a discussão,
pelos Deputado Luís Barbosa, Fleury Filho, José Carlos Aleluia, Moreira Ferreira, Jacques Wagner, Luciano Zica e Carlos Sant'ana, entre outros, basicamente
se poderiam reunir sob duas linhas principais de raciocínio: (a) o questionamento quanto à possibilidade,
aberta pelo texto da PEC, de se fazer incidir as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o art. 149 da Constituição sobre a
importação de bens e serviços em geral, inclusive
energia elétrica e serviços de telecomunicações, entre outros atualmente abri, gados pela imunidade instituída pelo § 3° do art. 155 da Constituição; e (b) a necessidade de se ouvir a opinião dos Estados a respeito das alterações inseridas pelo substitutivo no regime do ICMS relativo a combustíveis, em última análise os principais interessados na disciplina desse imposto, que é a mais importante fonte de recursos estaduais.
Deve-se ressaltar que, no tocante ao primeiro
item, o substitutivo proposto não trouxe qualquer alteraçao em relação à proposta original, que já se encontra sob o exame da Casa há cerca de um ano. Em
face da ausência de emendas que o contemplassem,
e tendo em conta também o entendimento de que se
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estaria assim atendendo reivindicação antiga do empresariado nacional, ao se aplicar tratamento isonômico aos produtos nacionais e os importados, pareceu conveniente manter o texto tal como proposto originalmente pelo Executivo.
O aparecimento de óbices apenas no momento
da disc~~são final do re.lat~rio, assim, após dezenas
de reunloes desta Comlssao em que o tema sequer
foi ventilado, não dei.xa de se.r ~urpreendente. Nada
obstante,tendo em vista o obJetivo de se obter urna
proposta que pudesse alcançar o consenso, procurei
mediar a negociação entre os representantes da CNI
e do Governo. Devo reconhecer, contudo, e infelizmente, que foi impossível chegar a um acordo.
Nessa ordem de idéias, optei por restringir o alcance da PEC à matéria a que se destinava em princípio, isto é, o disciplínamento do mercado de combustíveis. O texto do novo substitutivo reflete, portanto, essa decisão, abrindo a possibilidade de as contribuições sociais incidirem na importação somente de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível.
Já no que respeita ao segundo grupo de considerações, deve-se ressaltar que se trata realmente de
inovação em relação à proposta do Executivo, que
não tratava do ICMS. Como procurei deixar claro no
re,lat?rio, co~ tudo, após ?S _debates e as ~udiências
publicas haVidas na Comlssao, to~ouse eVidente qu~
os esforços em que ora. n?s engajamos, pel.a orgamzação do mercado braSileiro de combustlvels, redundariam infrutíferos, caso não se conseguisse disciplinar e harmonizar a imposição do ICMS sobre esses
produtos, um vez que esse tributo responde por parcela significativa dos preços ao consumidor final.
O substitutivo original procurava manter a estrutura de distribuição de recursos atualmente em vigor,
de maneira a não interferir nas receitas estaduais.
Deve-se reconhecer, contudo, que alguns aspectos daquela proposta ainda mereceriam aperteiçoamento, como ficou claro com as sugestões apresentadas pelos secretários estaduais de fazenda, que
ora incorporo ao novo substitutivo.
Em primeiro lugar, alterou-se a alínea a do inciso IX do § 20 do art 155 da Constituição, de maneira a
deixar ~Iaro que o imposto inci~e também ~obre a importaçao de bens ou mercadorias do extenor por pessoa que não seja contribuinte habitual. Trata-se de solucionar controvérsia que tem trazido perplexidade
aos tribunais, causando insegurança jurídica e grande injustiça fiscal, na competição entre o produto nacional e o importado no mercado interno.
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O novo texto adota mecanismo diferente do anterior para tratar a imunidade interestadual do ICMS
sobre operações com derivados de petróleo. Manteve-se o mesmo objetivo, mas acrescentando uma alínea h ao inciso XII, em lugar de alterar a alínea b do
inciso X, como no substitutivo original.
O § 40 acrescentado ao artigo 155 faz as adaptações à redação necessárias para assegurar aos
Estados que não haverá perdas de receitas em rela_
.
.
ç~o ao modelo atualm~nt~ :m vigor. Retirou-se tambem da .pr~posta a. atnbulç~o ao Se~ado Fed~ral da
competencla para f,xar a aJlquota unIforme do rmposto, quando incidir sobre combustíveis. O disciplinament? ~o tema fica assi~ para
.Estados, mediante
convenlO, conforme previsto no InCISO XII, g, da Constituição.
Finalmente, com o intuito de proteger os Estados contra quebras de receitas que eventualmente
poderiam advir, caso se adotasse a alíquota específica para o ICMS, do aumento dos preços dos combustíveis - seja pela elevação do preço do petróleo no
mercado internacional, seja pela desvalorização do
câmbio ou ainda por um bastante improvável retomo
da inflação - facultou-se, no caso específico do ICMS
sobre combustíveis aos Estados mediante convênio
a flexibilização do p~incípio da anierioridade, tal com~
no caso da contribuição de intervenção no domínio
fi 'd
rt 177
.
economlco lOS I UI a no a.
Cumpre-me finalmente ressaltar a colaboração
do ilustre Deputado Luís Barbosa, autor da emenda
n° 10 à PECo Incansável na defesa dos interesses do
Estado de Roraima, foi presença constante aos trabalhos desta Comissão. Esclareço, neste passo, que o
objetivo de sua emenda insere-se no objetivo maior
que a presente Emenda Constitucional procura atender: a importação de petróleo e combustíveis de qualquer país será franqueada a todos os que se habilitarem a participar do mercado, tão logo sejam aprovadas esta PEC a a legislação infraconstitucional necessária, de maneira que se pode considerar atendida a emenda n° 10, ainda que sem o aproveitamento
do texto original.
Isso posto, reformulando e com lementando o
p
.
parecer proposto em ~ de agosto fassado, reitero
meu voto pela aprovaça.o ~a PEC n 277-A de 2000,
na forma do novo SubstitutiVO anexo.
Sala da Comissão, de de 2001. - Depurado
Basílio villani, Relator.
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SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO W 2n-A, DE 2000
(Do Poder Executivo)

XII

Altera os arts. 149, 155 e 177 da
Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1° Acrescentam-se ao art. 149 da Constitui·
ção Federal os seguintes parágrafos, remunerando-se para § 1° o atual parágrafo único:
Art. 149

.

§ 2° As contribuições sociais e de intervenção
no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes
de exportação;
11 - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e
álcool combustível;
111 - poderão ter alíquotas:
a) ad vaiarem, tendo por base o faturamento, a
receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
§ 3° A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa
jurídica, na forma da lei.
§ 4° A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez."
Art. 2° O art. 155 da Constituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 155

..

§ 2°

..

IX

.

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estivar situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;
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h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre
os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer
que seja a sua finalidade, hipótese em que não se
aplicará o disposto no inciso x, b;
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do
exterior de bem, mercadoria ou serviço.

§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o inciso 11 do caput deste artigo e o art. 153, I e 11, nenhum
outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica serviços de telecomunicações,
derivado de petróleo, combustíveis e minerais do
País.
§ 4° Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á
o seguinte
I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao
Estado onde ocorrer o consumo;
11 - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso anterior, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais
mercadorias;
111 - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis
não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas
a não contribuinte o imposto caberá ao Estado de origem;
IV - as alíquotas do imposto serão definidas
mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal,
nos termos do § 2°, XII, g, observando-se o seguinte:
a) serão uniformes em todo o território nacional,
podendo ser diferenciadas por produto;
b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor
da operação ou sobre o preço que o produto ou seu
similar alcançaria em uma venda em condições de livre co ocorrência;
c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não
se lhes aplicando o disposto no art. 150, 111, b.
§ 5° As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo anterior, inclusive as relativas à
apuração e à destinação do imposto, serão estabele-
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cidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, nos termos do § 2°, XII, g."
Art. 3° O art. 177 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art.177

.

§ 4° A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de
importação ou comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível deverá atender aos seguintes requis~as:
I - a alíquota da contribuição poderá ser:
a) diferenciada por produto ou uso;
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder
Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art 150

111, b.
11 - os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou
transporte de álcool combustível, gás natural e seus
derivados e derivados de petróleo;
b) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.
Art. 4° Enquanto não entrar em vigor a lei complementar de que trata o art. 155, § 2°, XII, h, da
Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos do § 2°, XII,
g, do mesmo artigo, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.
Art. 5° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
Sala da Comissão, de 2001. - Basílio Villani,
Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 277-A,
de 2000, do Poder Executivo, que "altera os arts. 49 e
177 da Constituição Federal", em reunião ordinária,
realizada hoje, opinou, por unanimidade, pela aprovação desta, pela admissibilidade das emendas de n.!l!! 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13, e no mérito, pela
aprovação das de nOs 1 e 2, pela aprovação parcial
das de nOs 3,7,9,11,12 e 113. com substitutivo, e
pela rejeição das de nos 4, 5, 6, 8 e 10, recebidas na
Comissão, nos termos do Parecer do Relator, que
apresentou complementação de voto. A Deputada ~v1i
riam Reid apresentou declaração de voto.
Participaram da votação os Deputad08 Airton
Dipp, Antonio do Valle, Badu Picanço, Basíli< Villani,
Chico Sardelli, Eliseu Resende, Fernando D!r;'z, Ge~-
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vásio Silva, João Almeida, João Caldas, Joel de Hollanda, José Borba, José Carlos Aleluia, Luciano Zica,
Luiz Antonio Fleury, Márcio Fortes, Minam Reid, Moreira Ferreira, Vittorio Medioli, Waldemir Moka,
Armando Monteiro, Edinho Bez, Fernando Gonçalves, Gastão Vieira, IIdefonço Cordeiro, Juquinha, Luis
Barbosa, Massa Demes, Nicias Ribeiro, Olimpio Pires, Paulo Octávio, Roberto Balestra, Salatiel Carvalho e Werner Wanderer.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Eliseu Resende, Presidente - Deputado
Basilio Villani, Relator.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Altera os arts. 149, 155 e 177 da
Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1° Acrescentam-se ao art. 149 da Constituição Federal os seguintes parágrafos, remunerando-se para § 1° o atual parágrafo único:
"Art. 149

.

§ 2° As contribuições sociais e de intervenção
no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes
de exportação;
11- poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e
álcool combustível;
111 - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a
receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
§ 3° A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa
jurídica, na forma da lei.
§ 4° A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez."
Art. 2° O art. 155 da Constituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 155

..
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.

.

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;

XII

.

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre
os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer
que seja a sua finalidade, hipótese em que não se
aplicará o disposto no inciso X, b;

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do
exterior de bem, mercadoria ou serviço.

§ 30 À exceção dos impostos de que tratam o inciso 11 do caput deste artigo e o art. 153, I e 11, nenhum
outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do
País.

§ 4 Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á
0

o seguinte:
I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao
Estado onde ocorrer o consumo;
" - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso anterior, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais
mercadorias;
111 - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis
não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas
a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem;
IV - as alíquotas do imposto serão definidas
mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal,
nos termos do § 20 , XII, g, observando-se o seguinte:
a) serão uniformes em todo o território nacional,
podendo ser diferenciadas por produto;
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b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor
da operação ou sobre o preço que o produto ou seu
similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência;

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não
se lhes aplicando o disposto no art. 150, 111, b.
§ 50 As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo anterior, inclusive as relativas à
apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, nos termos do § 2 0 , XII, g."
Art. 3° O art. 177 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 177

..

§ 40 A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de
importação ou comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos:
I - a alíquota da contribuição poderá ser:
a) diferenciada por produto ou uso;
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder
Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,

111, b.
11 - os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou
transporte de álcool combustível, gás natural e seus
derivados e derivados de petróleo;
b) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes."
Art. 40 Enquanto não entrar em vigor a lei complementar de que rata o art. 155, § 20 , XII, h, da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos do § 20 , XII, g, do
mesmo artigo, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.
Art. 50 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001 Deputado Eliseu Resende, Presidente - Deputado
Basílio Villani, Relator.
DECLARAÇÃO DE VOTO DA
DEPUTADA MIRIAM REID
Reconheço que o novo substitutivo apresentado
pelo Relator Deputado Basílio Vilani, resultado de
amplo entendimento com os membros da Comissão,
do Governo Federal em consenso com os Secretários
Estaduais de Fazenda, representa um avanço na Legislação Brasileira.
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No entanto, venho declarar que como deputada
do Estado do Rio de Janeiro e especialmente de Macaé, cidade que abriga a base operacional das Plataformas da Petrobrás, não poderia deixar de registrar
minha posição contrária à manutenção do art. 155 parágrafo 2°, inciso XIII, alínea h, que determina:
Item I - "Nas operações com os lubrificantes e
combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá
ao Estado onde ocorrer o consumo".
A existência desse texto constitucional é claramente discriminatória com os Estados produtores de
petróleo: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Amazonas e Ceará. Tomando imune de impostos as operações que destinam petróleo a outros
estados, é um negócio que pune os Estados produtores e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, que
detém hoje a maior província petrolífera do País, representando 79% da produção nacional de Petróleo e
cerca de 50% do gás natural.
Já no item 11- "as operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e
Lubrificantes e combustíveis, desde que não sejam
derivados do petróleo, o imposto será repartido entre
os Estados de origem e de destino, mantendo-se a
mesma proporcionalidade que ocorre nas operações
com as demais mercadorias".
E no item 111 - "as operações interestaduais,
com gás natural e seus derivados de lubrificantes e
combustíveis que não sejam derivados do petróleo, o
imposto caberá ao Estado de origem".
Por que não contemplar o petróleo da mesma
forma como se contempla o gás, se ambos são riquezas naturais que normalmente tem a mesma origem?
Contudo, como o substitutivo apresentado,
atende parcialmente às necessidades do Rio de Janeiro, votamos favoravelmente.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. Deputada Miriam Reid, PSB-RJ.
*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N°407-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 696/01
Acrescenta art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação pela admissibilidade, contra o voto do Deputado fernando Coruja (Relator: Deputado André Senassi).
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
'Proposta inicial publicada no DCD de 30-8-01.

44727

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
- votos em separado
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO
I - Relatório
O Poder Executivo encaminha a esta Casa proposta de emenda constitucional, com o objetivo de
acrescentar ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias do art. 84, prorrogando, até 31 de dezembro de 2004. a cobrança da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira).
Cabe a esta Comissão apreciar a admissibilidade da matéria, consoante os pressupostos constitucionais delineados pelo art 60 do Texto Fundamental e
do art. 202 do Regimento Interno desta Casa.

11- Voto do Relator
Quanto à admissibilidade formal, verificamos
que a proposta não contém disposições tendentes a
abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes
ou os direitos e garantias individuais.
A iniciativa é legítima e o País não se encontra sob
estado de sítio, de defesa ou sob intervenção federal.
Quanto à admissibilidade material, também não
se registra qualquer agressão à norma ou princípio
fundamental.
No mérito, a cobrança da CPMF revelou-se importante instrumento de arrecadação financeira, destinado a proporcionar melhor trajetória às finanças
públicas e ao próprio controle fiscal por parte do Governo Federal. A CPMF é modalidade que ajuda, ainda, no combate à sonegação, à corrupção e ao narcotráfico, o que torna compreensível a necessidade de
prorrogação de sua vigência.
Assim sendo, voto pela admissibilidade da Proposta de Emenda Constitucional n° 407, de 2001.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2001. Deputado André Senassi.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
contra o voto do Deputado Fernando Coruja, pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição
nO 407/01, nos termos do parecer do Relator, Deputa-
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do André Benassi. Os Deputados Jarbas Lima, José
Antônio Almeida, Sérgio Miranda, José Roberto Batochio, Fernando coruja e Alceu Colares apresentaram
votos em separado.
Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente' Zenaldo Coutinho e
Robson Tuma - Vice-Presidente~' André Benassi Custódio Mattos, Fernando Gonçalv~s, Murilo Domingos,
Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Aldir Cabral, Antônio
Carlos Konder Reis, Paulo Magalhães, Coriolano Sales,
Dr. Antônio Cruz Eurico Miranda Gerson Peres Fernando Coruja, J~ão Almeida, Joã~ Leão, Luiz A~tônio
Fleury, Ricardo Rique, Cláudio Cajado, Luís Barbosa,
Ricardo Fiúza, Freire Júnior e Maria Lúcia.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Inaldo Leitão Presidente.
,
VOTO EM SEPARADO
O Poder Executivo apresenta proposta de
emenda à Constituição para acrescentar ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias o art. 84,
prorrogando, até 31 de dezembro de 2004, a cobrança do CPMF.
Entendemos ser proposta irremediavelmente inconstitucional, uma vez que a natureza das disposi:
ções transitórias não se coaduna com alterações. E
fruto exclusivo do poder constituinte originário e, portanto, não passível pelo poder constituinte derivado.
A respeito da natureza das disposições transitórias, vale aqui reproduzir as outras lições de Luíz Roberto Barroso escritas em sua obra "O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas."
"Primeira expressão do Direito na ordem cronológica, a Constituição cria (ou reconstrói) o estado.
por sua razão de ser - consolidar estavelmente os
princípios suprimentos que devem reger a vida coletiva - toda Constituição nasce com a vocação de permanência. Sem embargo, nenhuma lei fundamental
visa à perenidade. Ao revés, é regra que se estabeleçam mecanismos de compatibilização da Constituição com o futuro. Assim, para que a ordem jurídica
possa se adaptar a novas realidades, existe o mecanismo da emenda constitucional.
Mas não é apenas com o futuro e com as realidades supervenientes que a constituição precisa
compatibilizar-se. Ao entrar em vigor, ela trava, igualmente, um embate com o passado. A afirmação de
Seabra Fagundes ao referir-se à Constituição como
primeiro documento na ordem cronológica. assume,
na pratica, o sentido de uma bela imagem. E que, via
de regra, ela já se encontra uma ordem preexistente,
mais que isto, uma nova Carta se depara com uma
normatividade precedente que, em muitos casos, já
vem de longa data, fortemente arraigada, densamente incorporada à prática dos indivíduos. Mesmo quando uma nova Constituição represente uma ruptura ju-
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rídica, via de regra não há um rompimento absoluto
com certa cultura, um certo processo histórico, um
condicionamento nacional. É preciso aplainar a travessia entre o velho e o novo.
São precisamente as disposições constitucionais que disciplinam esta confluência do passado
com o presente, da positividade que se impõe com
aquela que se .~svai. Desti~a_m-se as normas ~e~s~
natureza a auxIliar na translçao de. uma ord~m JUrld!ca para outra, procurando neutralizar os feitos ~OCIvos desse confronto, no tempo, entre regras de Igual
~ierarqui~ - Constituição nova versus ordem ordinária preexistente.
Ao fazê-lo, as normas transitórias, por vezes, reguiam temporari~me~te determinada matéri~, ?t~
que a regra. constitucional perm~~ente possa InCI~lr
em sua plenitude. Em outras ocaSloes, criam ou extlnguem determinadas situações jurídicas para que a
Constituição já se depare, na sua aplicação regular,
com uma nova realidade. Ou, ainda, suspendem, por
um prazo acertado, o início da eficácia de uma determinada norma constitucional. Averbe-se, no entanto,
porque fundamental, que todas as normas inscritas
na parte ou no apêndice que a Constituição dedica às
disposições transitórias são formalmente constitucionais. Vale dizer: desfrutam, independentemente de
seu conteúdo, da supremacia jurídica de tais normas,
sendo aplicáveis com o grau de eficácia que esta posição hierárquica lhes confere."
Todavia, estas normas no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias consubstanciam um todo
completo e acabado que não comporam novas inclusões ou alterações. São normas cuja competência
para aditá-Ias é única e exclusiva do constituinte originário, caracterizando-se como usurpação de competência qualquer tentativa de modificação pelo constituinte derivado.
É certo que podemos claramente observar que
desde o dia da promulgação da vigente Constituição
até hoje, treze artigos já foram acrescidos ao ADCT.
Entretanto, estamos convencidos de que esta práxis,
data venia, equivocada, não sana a inconstitucionalidade de qualquer proposta que tenha como escopo
alterar ou acrescentar norma ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Por esta razão, nosso voto é pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição n° 407,
de 2001.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. Deputado Jarbas Lima.
VOTO EM SEPARADO
Trata-se de Proposta de Emenda à Constituição de
n° 407 de 2001, oriunda do desmembramento em duas,
da PEC 382, de 2001, efetuada por esta Comissão de
Const~uição e Justiça e de Redação, sendo a medida
originariamente de iniciativa do Poder Executivo.
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Na PEC ora sub examen, cuida-se de propor a
acréscimo de artigo, que seria o art. 84, ao Ato das
Disposições Transitárias da Constituição da Repúbuca, para o fim de prorrogar, até 31 de dezembro de
2004, a vigência da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF.
A questão posta, no presente momento, é a da
admissibilidade da emenda à Constituição, em face das
disposições, expressas ou implícitas, que consagram a
imuta~i1idade ~e ce~as .n.armas constitu.ci<:>n~is, que
constituem o nucleo Imodiflcável da ConstitUlçao.
Cabe, portanto, a esta C~missão e~amin~r se a
pr~.sente em:.nda pode ser. objeto de dehbe.raç~o, admitlndo,. ou nao, que prossIga em sua tramltaç~o.
.
O Ilus~re Relator, Deputado A~dr~ Benassl, como
Visto, considera amplament~ admls~lvel ~ proposta,
porque:. s~gundo entend~, ~a.o se registraria, qualquer
agressao a norma ou pnnclplo fundamental' .
Ouso divergir dessa orientação, entendendo haver inconstitucionalidade na tramitação dessa emenda.
É que, segundo penso, há vedações implícitas à
admissibilidade da presente emenda, na medida em
que esta altera - acrescentando um artigo - o Ato das
Disposições Constitucionais transitórias, ato esse,
que so pode ser objeto de alteração por parte do
constituinte originário.
De fato, é conhecidíssirna, da doutrina constitucional ~ ~istinç~<:> ~~tre a amplitude dos P?d~res do
~onstitUlnte .orlglnano e dos detidos p~l~ constituintes denvado.(ou slmplesmen~e P.oder constituldo, como prefere
<?a~~tllho). E que ao pnmelro cabe elaborar a nova ConstitUlçaO, enquanto que ao segundo cabe apenas emendá-Ia ou revisá-Ia, segundo os parâmetros que ela própria estabeleceu. Quer dizer, a amplitude dos poderes do
constituinte-derivado depende exatamente do que for
oonsignado, no corpo da Constituição, de modo expresso ou implícito, pelo oonstituinte originário.
Assim, ao contrário do que ocorre com o constituinte originário.. ? derivado ~ofre li~itações nos seus
pod~r~s, mate~als ou formaiS, e, ainda, ex~re~sa~ ou
Impllcltas, e nao. p<:>d_e, em fac~ dess~s 1.lmltaçoes,
emendar a Constltulçao, sendo. Inc0!1stltuclonal.q~alquer emenda aprovada com vlolaçao dessas IImltações. As normas decorrentes de tal emenda constitucional seriam normas constitucionais inconstitucionais, na expressão consagrada por Omar Bachoff.
No Brasil, o art. 60, item IV, e §§ 1° a 4° contém limitações materiais, explícitas, ao poder do constituinte
derivado. Lá está dito que não podem ser objeto de deliberação emendas tendentes a abolir a forma federativa do Estado, ? voto direto, secreto, ~ni~ersal e peri~dico, a separaçao dos poderes e os direitos e garantias
individuais. Já a necessidade de obtenção de um terço
de Senadores ou de Deputados Federais para apresentar uma proposta de emenda à Constituição é uma
limitação formal, igualmente explfcita (art. 60, item I).
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Mas, como disso, há limitações implícitas, entre
as quais, segundo penso, está a que impede a alteração, pelo constituinte derivado, do ato das disposições transitórias, seja para acrescentar dispositivos
ao mesmo (como ocorre no caso presente), seja para,
o que parece pior, mas já ocorreu, alterar a redação
dos ali consignados.
O ato das disposições constitucionais transitórias (ADCT) tem sua razão de ser na necessidade de
não raro, fazer-se a transição entre a ordem constitucional nova decorrente de uma nova Constituição, e a
ordem constitucional revogada. São normas, por isso,
transitórias, que se aplicam nesse período, e com
essa finalidade, nada mais justificando sua existência
e muito menos sua alteração, dado que seus limites
foram fixados pelo constituinte originário, e ao derivado não é dado modificar esses limites.
.
.
Bem por ISSO e que podem .as normas ~~nstantes do AD~T afastar, e_m determl.nad~s oca~lo~s ou,
por determinadas, razoes, a apllcaçao de ~n~tl~utos
consagrados no texto permanente da Constltulçao.
Um exemplo ilustra bem: a Constituição prevê
que as normas que disporão sobre o processo eleitoral deverão ser editadas até um ano antes da eleição
(art. 16), bem como estabelece, no art. 77, a necessidade de segundo turno, para os casos de eleições
para o cargo de Presidente da República, Governadores e de Prefeitos Municipais, nos municípios de mais
de 200 mil eleitores. Pois bem, o art. 5° do ADCT estabelece que para as eleições municipais de 1988 não
'. ' .
.
'
se aplicariam o disposto no art~g~ ~6 nem no art. 77
do corpo permanente da ConstltUlçao.
Outro exemplo é ainda mais expresso: a Constituição assegura o respeito ao direito adquirido (art. 5°,
XXXVI); no caso do art. 17 do ADCT, diz a Constituição, não se admitirá a invocação de direito adquirido.
Veja-se que o direito adquirido é uma das garantias
fundamentais, ou seja, uma das limitações materiais,
expressas, ao poder do constituinte derivado. Ele não
pode ser afastado pelo constituinte derivado mas
'.
pode, nes~e .caso, ~e.r ~f~stado pelo ADCT, editado
pelo constitUInte orlgmarlo, até que se complete a
transição para a ordem constitucional nova.
Daí porque não é possível ao atual Congresso
Nacional, no exercício do Poder constituinte derivado,
modificar o ato das disposições constitucionais transitórias, como quer o Presidente da República, na PEC
n° 407, que prorroga até 2004 a vigência da CPMF.
C
'd
o
.om es~~ ~~nsl eraçoes, portant ,o meu voto
é pela InadmisSibilidade da PEC 407, de 2001
Brasília, 11 de setembro de 2001. - Deputado
José Antonio Almeida.

44730 Quinta-feira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

VOTO EM SEPARADO
(Deputado Sérgio Miranda)

I - Relatório
Trata-se de proposta de emenda à Constituição,
de iniciativa do Poder Executivo, que acrescenta o art.
84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a finalidade de prorrogar, até 31 de dezembro
de 2004, a cobrança da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira).
A PEC veio a esta Comissão, para apreciação
de sua admissibilidade, nos termos regimentais.
11- Voto

Instituída pela primeira vez em, sob o nome por todas as luzes juridicamente mais adequado - de
Imposto sobre a Movimentação Financeira - IPMF, a
CPMF vem gozando de uma longevidade insuspeita,
atropelando, para continuar existindo, a Constituição,
os princípios jurídicos, o bom senso econômico e a
mais comezinha lógica, numa trajetória em que o
peso bruto de sua arrecadação cala à força todos os
argumentos em contrário.
No entanto, reafirmamos aqui nossa divergência com a parecer do Relator, que deu pela admissibilidade da presente Proposta de Emenda à Constituição, pelos argumentos jurídico-constitucionais que
passamos a aduzir.
A inadmissibilidade da proposição emerge, de
imediato, de sua tentativa de inserir no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT uma medida que refoge inteiramente à finalidade a que se
destinam as normas ali insculpidas.
Com efeito, as normas do ADCT têm o caráter
especifico e exclusivo de assegurar a transição entre
a velha ordem constitucional e a nova ordem inaugurada em 1988. Daí o seu nome, transitórias, não somente porque programadas para terem vigência temporária, mas principalmente porque transitam entre
duas ordens constitucionais, fazem a ponte entre dois
ordenamentos fundamentais, o que se inaugura e o
que finda. Justificam-se pela conveniência política do
constituinte originário em regular a aplicação intertemporal desse novo ordenamento constitucional
Esse o entendimento magistralmente expresso pelo
Professor Raul Machado Horta:
"A incidência imediata da Constituição
acarreta a substituição da ordem constitucional anterior pela impossibilidade da coexistência no tempo e no espaço, na condição
de (ante e matriz do mesmo ordenamento
jurídico estatal, de duas Constituições, a antiga, que desapareceu, e a nova Constitui-

Setembro de 2001

ção, que se torna o fundamento monístico
da validez e da eficácia do ordenamento jurídico do Estado. A técnica constitucional
elaborou soluções de acomodação normativa, que afastam o colapso que adviria do
vazio jurídico: a recepção do direito anterior
pela Constituição. a vigência da legislação
anterior que não contrariar as disposições
da nova Constituição e as normas de transição para regular situações discrepantes das
normas constitucionais permanentes.
(... )
As normas transitórias amortecem a
imediata aplicação do direito novo e asseguram a permanência de situações existentes". 1
Vê-se que esse entendimento choca-se frontalmente com a situação que analisamos. Não há
por onde se perceber no art. 84 que se pretende
acrescentar ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias qualquer caráter de ponte transitória entre um ordenamento constitucional moribundo e outro que principia a florescer. Não se vislumbra nesse
acréscimo qualquer técnica de amortecer a imediata
aplicação do direito novo, pois essa técnica existe
em função de garantir a aplicação, com o menor
grau de atrito social possível, desse direito novo.
Se não se conforma ao ADCT por não exercerem qualquer papel de transição entre duas ordens jurídicas, vai ficando claro que nem sequer a característica de limitação temporal a CPMF compartilha com
as normas daquele ato. Na verdade, as sucessivas
prorrogações da CPMF são, nada mais nada menos,
que uma forma oblíqua, dissimulada, de tornar permanente uma situação que interessa ao governo
manter inalterada. Evidentemente, prorrogação após
prorrogação: da CPMF retira qualquer veleidade de
provisoriedade a essa medida, o que nos leva a prestar atenção, mais uma vez, às sábias palavras do eminente jurista mineiro Raul Horta:
"O traço que aproxima as normas heterogêneas é a temporariedade e a transitoriedade. São normas que vão desaparecer.
Esse desaparecimento que as torna mais
efêmeras ou de menor duração no tempo
advirá do prazo fixado para o cumprimento
de atos ou determinações do constituinte
ou, ainda, pela sucumbência no tempo do
direito, da garantia ou da situação assegurada aos respectivos titulares e que findarão
com eles. Norma permanente nas disposições transitórias é norma anômala."2
, Estudo de Direito Constitucional, Ed. Del Rey, 1995, págs. 321

e 322
2

Ob. Cit, pág. 327
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Veja-se que a aprovação da CPMF vai ganhando foros de um ritual que tem vida própria, em que
não é necessário sequer justificar como contribuição
social.
O nobre relator, por exemplo, afirma
em seu voto que "No mérito, a cobrança da
CPMF revelou-se importante instrumento de
arrecadação financeira, destinada a proporcionar melhor trajetória às finanças públicas
e ao próprio controle fiscal por parte do governo Federal. A CPMF é modalidade que
ajuda, ainda, no combate à sonegação, à
corrupção e ao narcotráfico, o que torna
compreensível a necessidade-de prorrogação de sua vigência."
Vê-se, portanto, que, ao contrário de sua primeira edição, justificava a sua existência como um reforço à ação governamental na saúde pública, e diversamente mesmo das outras vezes, em que se esforçavam sempre, o governo e seus aliados no Congresso,
por demonstrar o caráter social da CPM F, agora o fato
bruto de ser um "importante instrumento de arrecadação financeira" é que é destacado.
Ademais, apregoa-se agora a sua destinação
como sendo "proporcionar melhor trajetória às finanças públicas e ao controle fiscal por parte do Governo
Federal". A intenção do governo em reeditar a CPMF
aparece aqui em toda a sua nudez, com a marca de
um governo que tudo submete e subordina ao controle fiscal, ao ajuste fiscal, em uma palavra, a uma política que tem como centro dar garantias aos credores
financeiros em detrimento da prestação de serviços à
população.
A CPMF existe para financiar ações de saúde
pública, benefícios do regime geral da previdência social e programas do Fundo de Erradicação da Pobreza. A proposta de emenda à Constituição, que ora se
analisa, mantém essas mesmas vinculações. Como
pôde o senhor relator destacar a contrario sensu
que, no mérito, a CPMF revelou-se importante instrumento do ajuste fiscal? Está, o senhor relator, por algum acaso, reconhecendo que a CPMF, uma contribuição social - vinculada constitucionalmente ao
Orçamento da Seguridade Social -, está na verdade
sendo utilizada como mecanismo de produção de superávites primários? Essa constatação do senhor relator é razão suficiente para a rejeição dessa proposta. Mais ainda, razão suficiente para que essa Comissão instale os procedimentos de acompanhamento e
fiscalização próprios da ação parlamentar, responsabilizando esse governo pelos desvios praticados.

Quinta-feira 20

44TH

Veja-se bem: a proposta a que o relator confere
o selo da admissibilidade não é mais para a prorrogação de uma contribuição social, é para um instrumento de melhoria, das finanças públicas para realizar o
ajuste fiscal.
Não sendo contribuição social, seria contribuição "de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas", a teor do art. 149 da Constituição Federal? É óbvio que não, que não se endereça à atuação de nenhuma categoria profissional ou econômica
em sua área respectiva.
Seria, porventura, contribuição de intervenção
no domínio econômico? Também não. A proposta que
se analisa mantém em tese as atuais vinculações da
CPMF - saúde, previdência e ações do Fundo da Pobreza. Mesmo, que o relator compreenda que a
"CPMF é modalidade que ajuda, ainda, no combate à
sonegação, à corrupção e ao narcotráfico, o que torna
compreensível a necessidade de prorrogação de sua
vigência", esta seria quando muito uma utilização secundária das informações relativas à CPMF. Ora o
cruzamento das informações dos contribuintes realizados pela fiscalização tributária não altera a natureza dos tributos.
O uso das informações da CPMF para ações
louváveis de combate à sonegação, à corrupção e ao
narcotráfico não desconstitui a CPMF como contribuição social. Esse papel se deve ao fato de que a sua incidência sobre toda a movimentação financeira, toda
a transmissão de valores, de créditos e de direitos de
natureza financeira, torna esses fatos transparentes,
visíveis ao fisco. Mas, admitir a CPMF como uma contribuição de intervenção no domínio econômico,
dar-lhe papel principal de instrumento de combate à
sonegação, implica no reconhecimento de que a alíquota deveria ser, nesse caso, meramente simbólica.
Uma alíquota de 0,001 % cumpriria aquele papel tão
bem como a alíquota de 0,38% atual.
Não é razoável que supondo ser o papel da
CPMF o de intervenção no domínio econômico, se
escorche o conjunto dos contribuintes, fazendo incidir
sobre toda a sociedade e sobre toda a economia um
pesado tributo. Há muito vem sendo denunciado o
"efeito cascata" da incidência da CPMF em diversos
momentos sucessivos da cadeia produtiva,- com o
conseqüente encarecimento do produto final. Com o
agravante de ser tributo indireto, que o consumidor final paga embutido no preço das mercadorias, sem o
saber. Paga quando movimenta sua conta bancária e
paga quando compra no mercado.

44732 QUlllla-lcira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS IWPUlADOS

o que não é razoável não pode ser constitucio-

Tabela 1: CPMF, l' semestre de 21101- Receita realizada e utilização em ações típiças,
conforme determinação cons1itucionaJ.
Valores corrlllltes em R$ mihões

nal. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado essa
assertiva inúmeras vezes, especialmente ao fazer
uso de sua prerrogativa de dar à norma impugnada
interpretação conforme à Constituição, que expurga o
que não guarda foros de razoabilidade.
Não sendo contribuição, será a CPMF imposto,
com a característica de "obrigação (que) tem por fato
gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte",
conforme define o nosso Código Tributário?
Se assim for, é preciso assumir, alterar substancialmente a proposta que se analisa, fazer cair a máscara que envolve a CPMF e a sua função social de financiar ações do Orçamento da Seguridade Social,
ter a ousadia de aprovar um pesado tributo em cascata para financiar o ajuste fiscal.
Se for imposto, como parece ser, deveria voltar a
chamar-se IPMF, como no princípio se denominou
esse tributo. Mas nem assim escaparia da pecha de
inconstitucionalidade, por malferir o disposto no art.
154, I, da Carta Magna, onde se confere à União a faculdade de instituir outros impostos, que não os explicitamente relacionados no artigo anterior, à condição,
no entanto, de que esses impostos não sejam cumulativos nem tenham fato gerador ou base de cálculo
próprios dos impostos discriminados na Constituição,
condições que o IPMF obviamente não atenderia.
Vê-se, portanto, que essa proposta não se coaduna com à Constituição Federal, quer por não se poder tratar no ADCT de medida que não diz respeito à
transição entre dois ordenamentos jurídicos, quer por
não no mérito o tributo que se renova não se enquadrar na definição constitucional de contribuição social,
quer por se revestir da condição de imposto disfarçado.
E, por mais estranho que possa parecer, a realidade não está muito distante dessa afirmativa.
No primeiro semestre de 2001 , o Governo Federal arrecadou com a CPM F R$7,89 bilhões. Mas, no
mesmo período, somente foram utilizados em ações
de saúde pública R$1 .3 bilhão, que se somados aos
R$787 milhões destinados à previdência social, totalizam R$2,09 bilhões, já que nenhum centavo foi utilizado em ações do Fundo da Pobreza. Apenas 26%
dos recursos foram utilizados em ações constitucionalmente previstas. Como pôde o Governo Federal
inverter tão caros princípios constitucionais? Qual é a
senha para tamanha impunidade?
A tabela a seguir apresenta os valores mensais
de arrecadação e utilização dos recursos da CPMF,
no primeiro semestre de 2001.
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Receita Uquida

Despesas pagas

Total

Mens3J Acumulada Satide Previdêflcia Pobreza

-

,: utüizado

RílcwsDs
DeslIiIlCllladO$llUl
naIlIlÉllzados
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%

jon

1:"20)1

1.3lII.8

0,1

228.6

228,6

1.OlI2,2

6,9

F..

"84.1

Z.I04.9

4,9

6,1

11,1

I~

12.9<

Mas

1.:i4,6

3.419.5

161,9

0.0

161.9

S.D7B,ll

~

AlJr

1:22,9

4,1IC2.4

93,3

0.0

9:1.1

4JOT,ô ~D

t.\lj

1.iZ6.6

6.519,ll

46.4

SfJ2.7

'99.0

5:43S.1 49,5

.Itt1

1.:51,5

7.1lW.!

999.0

0.0

999,0

5.197,6 62.7

7.890,4 1.305,5

71l7,3

2.092,8

5.797,6 62,T

Som.

i.8~O,4

0,0

RESUMO"::USQDO$RECURSOSOACPMF
ParceladaCPMF.utilizadapara aSaUdeP.úbflca=

Pa1te!a da CP.MfutilizalláDalaaPrevidência:Social '"
Parcelada.CPME:utiliz3da:coll1'~dQ,F.undD-Pobl1lZ3·=

1.305,5
181,3
0,0

Parcelada CP.Ml::utilizada para;produçãado'SuperáYitprimário =
S.m,6
Fonte: SIAF,
Notas: . A o"svinçuJ.;ção que o ÇO\'eiOO promove com a ORU ótiroqe 20% da ,eceila da CFMF
exceto ria pncela correspoodenle ao FU:Jdo oa Pobreza (0.06'10;

O que observa é que a CPMF mantém apenas
formalmente a sua vinculação social. A sua utilização
em ações de saúde, previdência e assistência social
é feita na medida das necessidades do ajuste fiscal.
Quando o governo entende que 62,7% da CPMF devem ser esterilizados para a produção de superávit,
assim o faz.
Não é descabido que o relator tenha reconhecido a CPMF como importante instrumento do ajuste
fiscal. Inconcebível é que veja constitucionalidade em
utilizar uma contribuição social para tal fim.
A CPMF não é o único tributo vinculado que tem
o seu uso desvirtuado por esse governo. Taxas, contribuições sociais e econômicas, recursos de entidades da administração indireta e até mesmo os recursos das estatais seguem o curso do ajuste fiscal, única meta que redireciona e condiciona todas as demais funções do Estado brasileiro. Está na hora desse
Congresso restabelecer a vigência de tantos preceitos constitucionais afrontados.
Por todos esses argumentos, somos pela inadmissibilidade da PEC n° 407, de 2001, por sua evidente inconstitucionalidade intrinseca e pelas inconstitucionalidades derivadas a que a sua aplicação levaria.
Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. Deputado Sérgio Miranda.
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VOTO EM SEPARADO DO PDT
Que acrescenta art. 84 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
Trata-se de Proposta de emenda à Constituição,
de iniciativa do Poder Executivo, que acrescenta o art.
84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com finalidade de prorrogar, até 31 de dezembro
de 2004, a cobrança da CPMF.
Desde já há que se ressaltar que não se trata
aqui apenas da prorrogação de dispositivos constitucionais. Trata-se, também, da prorrogação de dispositivos legais.
Contudo, convém também observar que não se
trata aqui apenas da prorrogação de dispositivos
constitucionais ou legais, como se estivessem propícios a continuidade. Nem tão pouco trata-se apenas
da prorrogação de uma norma constitucional e de
uma norma legal marcada para extinguir.
Antes de iniciarmos a análise sobre essa Proposta de Emenda Constitucional compre-nos, relembrar o passado recente que certamente auxiliará nossa compreensão.
A Emenda Constitucional de n° 3, de 18-3-93,
em seu art. 22, criou a matriz constitucional do CPMF,
estipulando o prazo de vigência de sua cobrança até
31 de dezembro de 1994, estabelecendo alíquota
máxima de vinte e cinco centésimos por cento e prevendo a sua instituição por lei complementar. Veio então a Lei Complementar n° 77/93 instituindo o CPMF
e definindo o seu fato gerador.
A recriação desse imposto com a roupagem de
contribuição - CPMF - pelo prazo máximo de dois
anos, veio através da Emenda n° 12, de 15-8-96, que
enxertou o art. 74 do ADCT.
Sobreveio, então, a Lei n° 9.311, de 24-11-96,
instituindo a CPMF e prevendo a sua cobrança pelo
prazo de treze meses, a contar de 90 dias (23-1-97),
prazo esse, posteriormente, prorrogado pela Lei nO
9.359, de 12-12-97 para até (23-1-97) completando-se, destarte, o perfodo de cobrança prefixado pela
Emenda 12/96.
A Lei nO 9.539, de 12 de dezembro de 1997 ao dilatar o prazo da lei 9.311/96 por mais 24 meses, estabeleceu como termo final o dia 23 de janeiro de 1999.
Destaca-se que a Lei n° 9.311/96 teve este prazo prorrogado nessa ocasião por uma lei posterior
(Lei nO 9.539/97). da mesma hierarquia e antes de seu
prazo se exaurir.
Finalmente, a Emenda Constitucional n° 21 , de
18-3-99 acrescentou o art 75 no ADCT da Constitui·
ção de 1988. Desta forma, como que reaparecendo
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das cinzas, a Lei n° 9.311/96 que tinha sua vigências
exaurida do mundo jurídico em 23-1-99 é revitalizada
pela Emenda Constitucional.
A Emenda, que prorrogou o que já não existia,
conferiu vigor e eficácia por mais 36 meses à ambas
as leis, a lei instituidora originariamente e a lei prorrogadora.
A Emenda Constitucional de n° 21/99 prorrogou
o improrrogável quando já transcorridos, aproximadamente, 60 dias após o exaurimento do prazo de vigência da Lei 9.539/97.
O Governo Federal pretende agora mais uma
vez uma nova prorrogação da CPMF - Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira por mais
um novo período, inserindo novo dispositivo no Ato das
Disposições Transitórias e conferindo vigência renovada a uma lei que anteriormente já havia sido prorrogada, mesmo após o termo final de sua validade.
Diante das limitações constitucionais ao Poder
estatal de tributar e acostumado com a prática da
prorrogação da CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira e das Leis instituidoras
do tributo, o Governo Federal mais uma vez procura
se valer dessa prática para lhe garantir a receita que
atualmente usufrui.
Cremos que não há como pedir a sociedade,
que cedeu complacentemente a vontade do Governo
Federal, ainda que inconformada com o pagamento
de mais estas tributação, que se acostume também
com a idéia da prorrogação ininterrupta desta contribuição e com a violação dos direitos imutáveis de
seus cidadão. Sobretudo, quando nenhuma melhora
substancial e efetiva foi percebida.
O Governo há que distinguir suas pretensões,
ou bem deseja prorrogar o seu poder de instituir a
contribuição PROVISORIA sobre movimentação financeira, ou deseja prorrogar a sua cobrança de forma ininterrupta. Procurar realizar ambas as pretensões a um só tempo, resulta na necessidade de romper com o modelo de sistema tributário vigente.
Para escapar, como efetlo da prorrogação da
competência atribuída a União, da imposição consttlucional da edição de uma Lei inst~uidora da obrigação de
tributar, bem como, da necessidade de aguardar 90 dias
a partir da data da publicação da lei, o Govern~ Federal:
através da presente PEC, renova a prorrogaçao da. Lei
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996.
Entendemos que a prorrogação, a um só tempo,
da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996 que institui
a contribuição e a prorrogação do prazo de validade
da matriz constitucional que autoriza a União a cobrança do referido tributo, resulta par violar direito intocável do contribuinte.
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É uma garantia e um direito do cidadão brasileiro somente se submeter às imposições tributárias instituídas em Lei, mas, não é só. A lei há de ser publicada no exercício financeiro anterior a sua cobrança de
modo a permitir ao cidadão-uma prévia organização e
conformação entre o seu orçamento particular e a
obrigação tributária que lhe será cobrada.
Não há que se falar sequer na ciência prévia do
contribuinte dispensando o Governo Federal da instituição de uma nova lei e do aguardo do prazo nonagésimal contado a partir de sua publicação. A expectativa do cidadão, fulcrada no texto constitucional, é a de
que a CPMF somente deveria ser cobrada pelos 36
meses seguintes a edição da PEC n° 21/99.
Prorrogar a vigência da Lei n° 9.311, de 24 de
outubro de 1996, ainda que com respaldo em fundamentos econômicos e orçamentários, garantindo a
continuidade da arrecadação da CPMF sem qualquer
interrupção, não é uma prática legítima, aceitável e
respaldada juridicamente.
A Lei de Introdução ao Código Civil diz em seu
artigo 2° que "não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue". Portanto, a contrario sensu, destinando-se a Lei
à vigência temporária, perderá, pois, sua eficácia, independentemente de lei posterior.
Diferentemente das leis de vigência permanente que dispõem para a futuro e sem prazo determina·
da, durando até que seja modificada ou revogada por
outra da mesma hierarquia ou de hierarquia superior,
as leis temporárias cessam sua eficácia em razão de
uma causa intrínseca configurada pelo decurso do
tempo para o qual ela foi promulgada.

O Governo Federal pretende repetir a abominável prática de prorrogar dispositivos constitucionais
protraindo no tempo direitos atribuídos à União, ainda
que em detrimento das direitos dos cidadão.
A Prorrogação da cobrança e da vigência da Lei
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, igualmente a manobra praticada quando da aprovação da PEC nO
21199, objetiva burlar imposições constitucionais que
garantem ao contribuinte/cidadão uma tributação
adequada com o modelo de justiça tributária confeccionado pelo constituinte originário.
Desde a prorrogação promovida pela PEC n°
21/99 o Governo Federal despreza os limites constitucionais, prorrogando dispositivos concebidos para vigorar
temporariamente, banalizando o uso de emendas constitucionais distorcendo a finalidade originária do Ato das
Disposições Transitórias, tudo isso para manter a cômoda arrecadação propiciada pela CPMF
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Entretanto, desta vez, como que demasiadamente confiante em mais esta prorrogação. a Proposta de
Emenda Constitucional enviada pelo Governo Federal
chega ao cúmulo de desprezar a necessidade da prorrogação da Lei n° 9.539, de 12 de 12 de 1997.
Mesmo entendendo inconcebível e inconstitucional
a prorrogação da Lei instituidora da. cobrança da
CPMF, não há como negar que para os propósitos do
Governo Federal necessário se fazia prorrogar também a Lei 9.539/97, nos moldes da Emenda Constitucional de n° 21/99.
Prorrogar a Lei n° 9.311, de 24 de outubro de
1996, sem prorrogar a Lei n° 9.539/97 que a revitalizou, e sem fazer qualquer referência a emenda constitucional de n° 21/99 que, ao seu tempo, revitalizou
ambas, tomando-as válidas até os dias atuais, é no
mínimo uma incoerência e um abuso.
Quando da ocasião da aprovação da PEC n° 21
o art. 75 dispunha expressamente acerca da prorrogação por idêntico prazo da Lei n° 9.539/97. Isto se
devia em razão do fato de que a Lei n° 9.311/96 somente foi prorrogada, transpondo as seus 13 meses
de vigência temporária graças a disposição da Lei nO
9.539/97.
Assim, vê-se que o Governo Federal não somente desprezou as garantias constitucionais do cidadão, inobservado os princípios imutáveis da legalidade tributária, da anterioridade, da segurança jurídica, mas também desprezou, autoritariamente, os fatos supervenientes e relevantes à questão.
Por fim, vale relembrar também que inúmeras
decisões judiciais, artigos e textos doutrinários reconhecem diversas inconstitucionalidades presentes na
cobrança da CPMF, dentre elas destacamos:
• A CPMF viola o princípio constitucional e tributário da igualdade contido no artigo 150 inciso 11 da
constituição federal que proíbe o tratamento desigual
entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente.
• A CPMF fere o principio da isonomia. A isonoé
mia violada ao permitir-se a instituição de uma contribuição sem nenhuma referibilidade ao universo de
contribuintes, regra básica na instituição de tal modalidade tributária. A CPMF onera com a mesma intensidade tanto o miserável como o abastado". Correlata a
esta viciação está, a ofensa ao princípio da capacidade contributiva, já que teria sido desconsiderada pela
emenda a capacidade contributiva de cada contribuinte,
ferindo-se então o artigo 145, I da Magna Carta. Como
salienta o jurista Roque Antônio Carrazza a respeito
dos temas acima em sua obra Curso de Direito
Constitucional Tributário:
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• a CPMF tem o caráter de gerar uma bitributação, pois tem o mesmo fato gerador de dois impostos:
o imposto de renda e o imposto sobre as operações financeiras.

• A cobrança da CPMF sobre as operações financeiras realizadas pelos servidor público em suas
contas salários não lhes propiciam qualquer retributividade, já que de certa forma contribuem para instituto previdenciário totalmente diverso do seu. Os servidores quando da movimentação de suas contas salário não deveriam ser tributados duas vezes custeando
órgãos previdenciários diversos, já que se encontra
vinculado a apenas e tão somente a um deles.
A EC 21/99 destina a arrecadação da CPMF ao
custeio da Previdência Social, tal como anunciado no
seu artigo 75, § 3°.
Em suma: o servidor sofre dois descontos, um
para o seu regime previdenciário, o qual lhe acolherá
na velhice e o outro para amparar regime e a órgão
que jamais lhe dará sequer satisfação, o que nos força convir pela ocorrência de uma assombrosa bitributação ou violação aos termos do artigo 195, § 1°, da
CF.
Portanto, por compreendermos que a presente
proposta de emenda constitucional tende a abolir direito e garantia fundamental do cidadão brasileiro,
somo contrários a sua admissibilidade, bem como a
sua aprovação quanto ao mérito.
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*PROJETO DE LEI N° 2.920-A, DE 1997
(Do Sr. Jovair Arantes)
Altera a redação do art. 91 da Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996; tendo parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela
aprovação, com substitutivo (relator:
Deputado Luiz Piauhylino).
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; de Economia,
Industria e Comércio; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

• A CPMF tem efeito confiscatório, afrontando o
artigo 150 IV da Constituição Federal que proíbe a utilização de tributo com o efeito em cascata e o efeito
confiscatório. Neste sentido temos o mestre Aliomar
Baleeiro que destaca que tributos confiscatórios são
aqueles que absorvem parte considerável do valor da
propriedade, aniquilam a empresa ou impedem o
exercício da atividade lícita e moral".
• A CPMF ofende ao princípio da segurança jurídica. No campo tributário, o princípio da segurança jurídica mantém estrita correlação com o princípio da
não-surpresa, o qual impõe seja o tributo instituído ou
alterado com uma antecedência mínima que permita
ao contribuinte fazer um planejamento e adaptar-se à
nova exigência, fato que não aconteceu com a nova
CPMF. A prorrogação da CPMF quando não observa
o princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 196 inciso VI da Constituição Federal, para as contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social ofende o princípio da estrita legalidade tributária e da anterioridade específica das contribuições sociais do artigo 195 inc.vl da Constituição.
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PARECER DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO INFORMÁTICA
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas - 1997
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do relator
substitutivo oferecido pelo relator
termo de recebimento de emendas ao substitutivo
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI ND 2.920/97
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 5-5-97, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 15 de maio de 1997. - Maria
Ivone do Espirito Santo, Secretária.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Jovair Arantes)
Requer o desarquivamento de Proposições.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento dos projetos de lei, a seguir relacionados, que são de minha autoria:
PL n° 2.604/96
PL n° 2.644/96
PL n° 900/95
PL n° 970/95
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PL n° 1.333/95
PL n° 1.688/96
PL n° 2.038/96
PL nO 2.191/96
PL n° 2.920/97
PL n° 2.944/97
PL n° 2.367/96
Sala de Sessões, 3 de agosto de 1999. - Deputado Jovair Arantes.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.920/97
0

Nos termos do art. 119, I e § 1 , combinados
com o art. 166, 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
29-9-99 por cinco sessões. Findo o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 6 de outubro de 1999. Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

J - Relatório
O Projeto de Lei n° 2.920, de 1997, de autoria do
ilustre Deputado Jovair Arantes, pretende alterar o
Código de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279, de 14
de maio de 1996), de forma a garantir ao empregado
que, devido a sua contribuição pessoal e ao uso de
recursos do empregador desenvolva invenção ou modelo de utilidade uma participação mais justa nos resultados de sua exploração.
Alega o ilustre autor da matéria que o direito do
autor da invenção é limitado pela legislação vigente
que privilegia o empregador em detrimento do empregado.
Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática posicionar-se sobre o mérito
da matéria, à qual não foram apresentadas emendas
durante o prazo regimental. A proposição será ainda
objeto de apreciação das Comissões de Economia,
Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça e de
Redação.
É o relatório.

1/- Voto do Relator
A Lei n° 9.792/96 trata as relações entre empregado e empregador de três formas, outorgando a patente exclusivamente ao empregado, ao empregador
ou a ambos, dependendo das condições das quais resultaram a invenção ou o modelo de utilidade.
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Na primeira situação, o art. 88 estabelece que a
"Invenção ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil tenha
por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o
empregado contratado".
Quando o empregado desenvolve trabalho de
pesquisa completamente desvinculado de contrato
de trabalho e não se utiliza de recursos ou meios do
empregador, o art. 90 determina que a patente será
exclusivamente do empregado.
No último caso, em que a invenção ou modelo
de utilidade decorre da contribuição pessoal do empregado, porém com o emprego de "recursos, dados,
meios, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador", o art. 91 da referida legislação dispõe
que a propriedade será comum em partes iguais e
atribui ao empregador o direito exclusivo de licença
de exploração, assegurando ao empregado a justa remuneração.
A proposta em análise nesta Comissão incide
sobre este último dispositivo, com o objetivo de determinar a priori que a remuneração do empregado será
de 50% sobre o lucro líquido obtido com a comercialização da invenção ou do modelo de utilidade. Concordamos com a iniciativa na medida em que consideramos que a expressão "justa remuneração" é muito
vaga, deixando em aberto a discussão, o que poderá
implicar em prejurzo para o empregado, normalmente
a parte mais fraca num processo de negociação dessa ordem.
Não consideramos, no entanto, adequada a
nova redação proposta para o art. 91, pois elimina os
quatro parágrafos do dispositivo. Em nossa opinião,
nem todos os parágrafos prejudicam o empregado.
Pelo contrário, a trtulo de exemplo, o § 3° garante-lhe
exclusiva propriedade da patente, caso o empregador
não inicie sua exploração no prazo de um ano da data
de sua concessão.
Assim sendo, optamos pela apresentação de
um Substitutivo que incorpore a idéia principal do projeto de lei em tela mas que preserve algumas partes
do art. 91 que consideramos relevantes.
Concluindo, votamos pela aprovação do Projeto
de Lei n° 2.920, de 1997, na forma do Substitutivo que
ora apresentamos.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2001. - Deputado Luiz Piauhylino, Relator.
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SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
Altera a redação do art. 91 da Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 91 da Lei n° 9.279, de 14 de maio
de 1996, passa a vigorar com as alterações seguintes:
"Art. 91. A propriedade de invenção ou
modelo de utilidade será comum, em partes
iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos
do empregador. (NR)
§ 1° Sendo mais de um empregado, a
parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.
§ 2° O empregado faz jus a 50% do lucro líquido resultante da comercialização da
invenção ou do modelo de utilidade. (NR)
§ 3° A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada
pelo empregador dentro do prazo de 1 (um)
ano, contado da data de sua concessão sob
pena de passar à exclusiva propriedade do
empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração
por razões legítimas.
§ 4° No caso de cessão, qualquer dos
co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência."
Art. 2° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Art. 3° Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2001. - Deputado Luiz Piauhylino, Relator.
TERMO DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
PROJETO DE LEI N° 2.920/97
Nos termos do art. 119, 11 e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27-11-00, por cinco sessões.
Findo o prazo, não foram apresentadas emendas ao
substitutivo.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.
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111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
2.920/97, com substitutivo, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Luiz Piauhylino.
Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira - Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini - Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto Franco, Domiciano Cabral, íris Simões, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo Coelho, Silas Câmara, Léo Alcântara, Salvador Zimbaldi,
Josué Bengtson, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho,
José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Benito
Gama, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Ricardo Izar, Jonival Lucas
Júnior, Marcelo Barbieri, Gilberto Kassab, José Borba,
Ana Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Márcio Reinaldo Moreira, Paulo Marinho,
Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio Olímpio
Pires, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado César Bandeira, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Altera a redação do art. 91 da Lei n°
9.279. de 14 de maio de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 91 da Lei n° 9.279, de 14 de maio
de 1996. passa a vigorar com as alterações seguintes:
"Art. 91 A propriedade de invenção ou
modelo ce utilidade será comum, em partes
iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados,
meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. ( NR)
§ 1° Sendo mais de um empregado, a
parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.
§ 2° O empregado faz jus a 50% do lucro líquido resultante da comercialização da
invenção ou do modelo de utilidade.(NR)
§ 3° A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada
pelo empregador dentro do prazo de 1 (um)
ano, contado da data de sua concessão,
sob pena de passar à exclusiva propriedade
do empregado a titularidade da patente, res-
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salvadas as hipóteses de falta de exploração por razões leg ítimas.
4° No caso de cessão, qualquer dos
co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.
Art. 2° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Art. 3° Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias apos a sua publicação.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado César Bandeira, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 2.950-B, DE 1997
(Do Sr. Abelardo Lupion)
Altera o art. 16 da Lei n° 3.071, de lo de
janeiro de 1916 - Código Civil, para incluir
os institutos de pesquisa dentre as pessoas
jurídicas de direito privado, regular a sua
constituição pela União, com a finalidade
de promover a pesquisa científica, e autorizar o Poder Executivo a transformar a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrop&cuária - EMBRAPA em instituto de Pesquisa; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela rejeição, contra o voto do Deputado
Wilson Braga (relator: Dep. Benedito Domingos); e da Comissão de Finanças e Tributação, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária (relator:
Dep. Paudemey Avelino).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação - Art. 24,1/)
• Projeto inicial publicado no OCO de 22-5-97
- Parecer da Comissâo de Trabalho, de Administraçâo e Serviço
Público publicado no OCO de 22-5-98

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI ND 2.950-A/97
Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determí-
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nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 26-5-98, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 3 de junho de 1998. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE lEI N° 2.950-A/97
Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determínou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 24-5-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 31 de maio de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
I - Relatório
O Projeto de Lei, em epígrafe, de iniciativa do
Deputado Abelardo Lupion, propõe a inclusão dos
institutos de pesquisa entre as pessoas jurídicas de
direito privado previstas no Código Civil. Tais institutos, segundo o projeto, seriam entidades sem fins lucrativos, por intermédio das quais o Estado promoveria a pesquisa científica em qualquer área do conhecimento. A criação dessa entidade, no âmbito da União,
dependeria de lei autorizativa específica, na qual poderia ser prevista participação de outras pessoas jurídicas ou naturais na sua constituição.
O segundo objetivo do projeto é conceder autorização do Poder Executivo para transformar a
EMBRAPA em instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Esta proposição foi inicialmente apreciada pela
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, onde foi rejeitada nos termos do parecer vencedor do Deputado Benedito Domingos, contra o voto
em separado do Deputado Wilson Braga.
Após ter sido desarquivado por meio de deferimento do Excelentíssimo Senhor Presidente da
Mesa, o projeto foi encaminhado a esta Comissão
onde deverá ser examinado sob os aspectos de mérito e de compatibilização orçamentária e financeira.
Nenhuma emenda foi recebida no prazo regimental.
,,- Voto
Cabe a esta Comissão, além do mérito, apreciar
essa proposição, nos termos do Regimento Interno.
da Câmara dos Deputados (RICD, arts. 32. IX, h e 53,
11) e da Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação (NI-CFT), de 29 de maio de 1996, quanto à
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compatibilidade ou adequação de seus dispositivos
com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçan:entárias: Com ~ orçamento anual e demais disposiçoes legais em vigor.
Nesse sentido, observa-se que as matérias tratadas nos arts. 3°, 5°, 6° e 7° são de especial interesse
para esta Comissão.
De acordo com o art. 3° o instituto de pesquisa
gozará de imunidade tributária em relação às suas
rendas, bens e serviços.
O art. 5° estabelece que o patrimônio do instituto
será desvinculado da União e o art. ]O dispõe que a
constituição do patrimônio inicial do instituto de pesquisa ou sua elevação, poderá ser feita pelos participantes, mediante transferência de recursos financeiros, bens patrimoniais ou direitos de qualquer espécie. O art. 6° enumera as fontes de recursos do instituto de pesquisa, destacando-se, entre elas:
• as transferências orçamentárias constantes
do Orçamento Geral da União;
• as transferências de recursos efetuadas pelos
demais participantes; e
• as subvenções doações e legados.
.
' . .. .
Ao analisar e.sses.dlsposl!IVOS ~onslder~mo~
que a proposta de Imunidade trlbutána para o rnstltuto de pesquisa "em relação às suas rendas, bens
e serviços", (art. 3°) além de provável inconstitucionalidade - o que certamente seria observado
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação - configura-se como um caso de renúncia
de receita, nos termos da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) in verbis:
,
Art. 14
§§ 1° A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
Verificamos, também, que a transferência de
bens patrimoniais da União para constituir o patrimônio privado do instituto de pesquisa, conforme
previsto no art. 5° conjugado com o art. 7° impedirá
a União de auferir as rendas patrimoniais correspondentes à sua utilização, o que corresponderia
também a outra circunstância geradora de renúncia de receita.
Nesses casos, a Lei de Responsabilidade Fiscal
exige que o projeto seja instruído com o demonstrati-

Quinta-fcira 20

44739

vo dessa renúncia de receita e sua respectiva compensação, in verbis:
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 impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a
pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a
renú~cia foi con,si.derada na estimativa de receita
d~ lei orça~entana, na forma do art .. 12, .e de q~e
nao afetara as ~et~s de r~sulta~os .flscals prevlst~s. no anexo propno da lei de dlretrrzes orçamentarras:
11- estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíq~ot~s, amp~iação da bas~ d~ 9álculo, majoração ou
cnaçao de tnbuto ou contnbulçao.
Esses requisito não estão sendo observados.
Nota-se, finalmente, que o art. 6° propõe que
o financiamento das atividades do instituto de pesquisa será feito por meio de transferências e subvenções derivadas de dotações orçamentárias.
.
ASSim, . ~~ a pro~osta for aprovada~ ess~s
gasto~_adqulrrrao o carater de des~es~ ~bngatórra
da U~I~O. E, ao ge~a~ de~pesa ?~ngatona na .esf~ra p~bllca, proposlçao fica sUJ~lta à o.bservancla
0
do ~1~POStO ~o art. 17, §§ 1 e 2 ° da Lei d. Res~onsabllldade Fiscal. Seg~ndo o § 1 do refendo dlploma ~egal, o ~to que crrar ~u au~enta~ despesa d~
carater continuado devera ser Instruido com estlmativa do impacto orçamentário e financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes. O § 2°, por sua vez, determina que
tal ato deverá ser acompanhado de comprovação
de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultado fiscais previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), devendo seus
efeito financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
Ambas as exigências não estão sendo atendidas
pela proposição em comento.
Em face do disposto, voto pela inadequação e incompatibilidade orçamentária e financeira do Projeto de
Lei n° 2.950, de 1997, não cabendo, nos termos do art. 10
da Norma Interna desta Comissão, o exame de mérito.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. Deputado Pauderney Avelino, Relator.
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11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião extraordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei n° 2.950-N97,
nos termos do parecer do relator, Deputado Pauderney Avelino.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Anibal,
José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Sebastião Madeira, Silvio Torres, Veda
Crusius, Chico Sardellí, Jorge Khoury, Mussa Demes,
Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti,
Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho
Bez, Enivaldo Ribeiro, Felter Júnior, João Mendes,
Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta,
Moreira Ferreira, Osório Adriano, Benito Gama, José
Lourenço, Gonzaga Patriota e Emerson Kapaz.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 3.047-C, DE 1997
(Do Sr. Darcisio Perondi)
Dispõe sobre isenção de multa administrativa para as entidades de utilidade pública que quitarem seus débitos
para com o FGTS; tendo pareceres: da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação (relator: Dep. PAULO ROCHA); da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela
aprovação
(relatora:
Dep.
Jandira
Feghali); e da Comissão de Finanças e
Tributação, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária (Relator: Dep. Félix Mendonça).
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Seguridade
Social e Família; de Finanças e Tributação
(art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
• Projeto inicial publicado no OCO de 1°-5-97
- Pareceres das comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público e de Seguridade Social e Famflia publicados no
OCO de 5-4-01

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
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- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.047-B/97
Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 25-4-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 7 de maio de 2001. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
I - Relatório
A proposição em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado Darcisio Perondi, estabelece isenção de
multa administrativa para as entidades de utilidade
pública que quitarem seus débitos para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Tais entidades, sem fins lucrativos, declaradas na forma da lei
como de utilidade pública, teriam o prazo de 60 (sessenta) dias para quitarem ou parcelarem seus débitos, sem o pagamento de quaisquer multas administrativas que tenham esses débitos como fato gerador.
Inicialmente a proposição foi apreciada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico, que aprovou o projeto nos termos do parecer reformulado do Relator Deputado Paulo Rocha. A proposição também foi apreciada pela Comissão de Seguridade Social e Família, que igualmente aprovou o
projeto, nos termos do parecer da Relatora Deputada
Jandira Feghati.
Encontra-se agora a referida proposição sob
apreciação desta Comissão de Finanças e Tributação.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

11- Voto
Impende informar, preliminarmente, que o FGTS
não integra o Orçamento Geral da União - OGU. Trata-se de fundo parafiscal, cujas receitas e despesas não
constam do orçamento, nem transitam pela Conta Única do Tesouro Nacional. Portanto, a princípio, a isenção
das multas previstas na Lei n° 8.036190, pelo não recolhimento das contribuições do empregador ao FGTS,
não tem impacto orçamentário e financeiro.
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Diante do exposto, entendemos que o pr~jeto
em análise, encontra-se em conformidade com (l plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e as normas pertinentes a eles e à receita e despesa pública, não havendo comprometimento das metas fiscais vigentes.
Portanto, voto pela compatibilidade e pela adequação orçamentária e financeira do Projeto de Lei n°
3.047, de 1997.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. Deputado Félix Mendonça, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião extraordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei n° 3.047-B/97, nos termos do parecer do relator, Deputado Félix Mendonça.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais,
José Carlos Fonseca Jr., e José Pimentel, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Aníbal,
José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Sebastião Madeira, Silvio Torres, Veda
Crusius, Chico Sardelli, Jorge Khoury, Mussa Demes,
Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti,
Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho
Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Júnior, João Mendes,
Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta,
Moreira Ferreira, Osório Adriano, Benito Gama, José
Lourenço, Gonzaga Patriota e Emerson Kapaz.
Sala da Comissão, 19 de setembro 2001. - Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
·PROJETO DE LEI N°3.104-A, DE 1997
(Do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto)
Dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI - nas
aquisições de ambulâncias por instituições
de assistência social, sem fins lucrativos, e
por prefeituras municipais; tendo parecer
da Comissão de Finanças e Tributação pela
incompatibilidade e inadequação financeira
e orçamentária deste e dos de nOs 4.442198,
4.7fill98, 4.901199 e 4.785101, apensados
(relatora: Deputada Veda Crusius).
(Às Comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
*

Projeto inicial publicado no OCO de 5-8-1997.

- Projetos apensados: PL nO 4.442/98 (OCO de 2-6-98); PL n°
4.757/98 (OCO de 23-10-98); PL nO 4.901/99 (OCO de 26-1-99) e
PL n° 4. 785/01 (OCO de 5-6-01).
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas -1997
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do relator
parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.104/97
Nos termos do art. 119, 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 11-8-97, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 18 de agosto de 1997. - Maria Linda Magalhães, Secretária.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.104/97
Nos termos do art. 119, 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 7-6-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 14 de junho de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
I - Relatório
O Projeto de Lei n° 3.1 04, de 1997, estabelece
que ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - as ambulâncias adquiridas por instituições de assistência social, sem fins lucrativos, mantenedoras de hospitais e maternidades, ou quando
adquiridas por prefeituras municipais, ficando assegurada a manutenção do crédito do IPI relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos na proposição.
O Projeto de Lei n° 4.442, de 1998, apensado,
estabelece também isenção de IPI, mas tendo como
objeto a aquisição de veículos automóveis, máquinas
e equipamentos pelas prefeituras, para uso no serviço público municipal.
O Projeto de Lei n04.757, de 1998, igualmente
apensado, concede a mesma isenção a todos os veí-
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culos automóveis adquiridos pelas instituições de assistência social sem fins lucrativos.
Já o Projeto de Lei n° 4.901, de 1999, estabelece a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados quando da aquisição de automóveis de passageiros, veículos de uso misto ou ambulâncias por instituições de assistência social sem fins lucrativos, inclusive as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
-APAE.
Finalmente, o Projeto de Lei n° 4.785, de 2001,
estabelece somente a isenção do IPI na aquisição de
ambulâncias pelas prefeituras municipais, para uso
no serviço público, ficando assegurada a manutenção
e utilização do crédito do imposto, relativamente às
matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem.
Encaminhado o referido Projeto de Lei ao exame desta Comissão de Finanças e Tributação, não foram apostas emendas ao projeto dentro do prazo regimental.
É o relatório.
11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, h e 53,11) e de Norma
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.
O artigo 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2001 (Lei nE 9.995' de 25-7-2000), e o artigo 63
da LDO para 2002 (Lei nE 10.266, de 24 de julho de
2001), determinam que:
"... A lei ou medida provisória que conceda ou amplie incentivo ou benefício de
natureza tributária só será aprovada ou editada se atendidas as exigências do art. 14
da Lei Complementar n° 101 de 2000."
A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), por seu turno,
que trata de normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece
em seu artigo 14 que:
"A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
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orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa 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 alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação
de tributos ou contribuição."
Como se depreende da análise das proposições em tela, todas consistem em renúncia de receita decorrente da isenção do IPI sobre as operações
que especificam. Portanto, tendo em vista tratar-se
de isenção do IPI, e não somente de alteração de alíquotas, constatamos que não se aplicam as ressalvas contidas no § 3° inciso I, do art. 14 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), visto que a proposição em tela, e seus apensos,
criam isenção para o Imposto sobre Produtos Industrializados, tendo alcance bem maior do que a simples alteração de alíquotas o referido tributo. Dessa
forma, entendemos que são aplicáveis ao projeto de
lei em epígrafe as exigências previstas no art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, compondo-se da estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro, indicação das medidas e compensação para a perda de
receita, ou comprovação da inclusão da renúncia de
receita na leí orçamentária anual. Por constatarmos a
inexistência de tais elementos nas proposições sob
análise, entendemos que elas não podem ser consideradas adequadas ou compatíveis sob a óticá orçamentária e financeira, malgrado os nobres propósitos
e nortearam a sua elaboração.
Dessa forma, fica também prejudicado o exame
quanto ao mérito, da Comissão de Finanças e Tributação, em acordo com o disposto no art. 10 da Norma
Interna - CFT.
Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e pela
inadequação orçamentária e financeira do Projeto de
Lei n° 3.104, à e 1997, bem como de seus apensados,
PL nO 4.442, de 1998, PL nO 4.757, de 1998, PL nO
4.901, de 1999, e PL n° 4.785, de 2001.
Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. Deputada Veda Crusius, Relatora.
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11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião extraordinária realiza a hoje,concluiu, unanimemente, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nE 3.104/97 e
dos PL nOs 4.442/98, 4.757/98, 901/99 e 4.785/01,
apensados, nos termos do parecer da Relatora, Deputada Veda Crusius.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Félix Mendonça, José Anibal,
José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Sebastião Madeira, Sílvio Torres, Veda
Crusius, Chico Sardeli, Jorge Khoury, Mussa Demes,
Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti,
Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho
Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Júnior, João Mendes,
Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Roberto Argenta,
Moreira Ferreira, Osório Adriano, Benito Gama, José
Lourenço, Gonzaga Patriota e Emerson Kapaz.
Sala da Comissão, 19 de setembro 2001. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
Of.P - n° 208/2001
Brasília, 19 de setembro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO
3.104/97 e os PL nOs 4.442/98, 4.757/98, 4.901/99 e
4.785/01, apensados, apreciados, nesta data, por
este Órgão Técnico.
Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 3.463-A, DE 1997
(Da Sra. Lídia Quinan)
Dispõe sobre o ressarcimento pela
União dos custos decorrentes dos subsídios concedidos à empresa eletrointensiva Companhia de Desenvolvimento de
Níquel - CODEMIN, que a partir da edição
da Lei na 8.631, de 4 de março de 1993,
recaíram sobre as Centrais Elétricas de
Goiás S.A. - CELG, e dá outras providências; tendo parecer da Comissão e Minas
e Energía pela rejeição (Relator: Deputado Juquinha).
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(Às Comissões de Minas e Energia; de
Finanças e Tributações; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)
w

Projeto inicial publicado no OCO de 15-8-97

PARECER DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas - 1997
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do Relator
parecer da Comissão
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NO 3.463/97
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°-9-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 8 de setembro de 1997. - Lenivalda D. S. de Arrochela Lobo, Secretária.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.463/97
Nos termos do art 119, caput, " 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 12-8-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. - Lenivalda D. S. A. Lobo, Secretária.
I - Relatório
O projeto em epígrafe visa autorizar a União ao
ressarcimento dos custos decorrentes dos subsídios
concedidos à empresa eletrointensiva Companhia de
Desenvolvimento de Níquel - CODEMIN que, a partir
da edição da Lei na 8.631 , de 4 de março de 1993, recaíram sobre as Centrais Elétricas de Goiás S.A. CELG, e dá outras providências.
A Autora registra que "a razão fundamental das
questões colocadas pela CELG dizem respeito ao fornecimento de energia elétrica à Companhia de Desenvolvimento de Níquel - CODEMIN" e que "o sub-
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sidio em questão teve amparo na política de governo
federal na década de 70, que preceituava a auto-suficiência na produção de ligas metálicas especiais e
exportação de excedentes (... )"
A nobre Deputada menciona ainda a interveniência do Departamento Nacional de Água e Energia
Elétrica - DNAEE, através da celebração de protocolo com a CODEMIN, a ELETRONORTE e FURNAS.
A proposição foi distribuída às Comissões de
Minas e Energia; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação, nos termos do
art. 24, inciso 11 e do art. 54 do Regimento interno da
Câmara dos Deputados.
Na Comissão de Minas e Energia, nos temos regimentais, foi aberto prazo de cinco sessões para a
apresentação de emendas. Escoado este, não foi oferecida emenda.
O processo foi distribuído ao ilustre Deputado
Zé Gomes da Rocha, que o devolveu sem manifestação escrita.
Finda a legislatura, foi a proposição enviada ao
arquivo, de acordo com as normas regimentais.
À solicitação da insigne Autora, o Exmo . Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados deferiu, nos
termos do art. 105 do Regimento interno da Casa, o
seu desarquivamento.
Nesta Comissão, mais uma vez, nos termos regimentais, foi aberto prazo para recebimento de emendas. Escoado este, não foi apresentada emenda.
Atribuída inicialmente ao senhor Deputado Nelo
Rodolfo a relatoria, seu parecer não foi apreciado por
esta Comissão.
Por força de despacho de redistribuição, coube-me emitir parecer quando ao mérito, observando o
. disposto no art. 55 do Regimento Interno desta Casa
e os limites estabelecidos pelo inciso X da art. 32 do
mesmo diploma, analisando as conseqüências que
possam advir às áreas de minas e de energia pelos
dispositivos aí contemplados.
Incluído na Pauta na 8/2001 . de 16 de maio de
2001 , foi solicitada vista pelo senhor Deputado lvânío
Guerra.
Concedida a vista, reuniram-se este Relator, o
autor do pedido de vista e uma equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para analisar os
vários ângulos da questão.
Não dispondo, na oportunidade, das informações que se faziam necessárias, solicitou a equipe
da ANEEL que lhe fosse concedido um prazo de
quinze dias para o levantamento de todo o histórico
da matéria.
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" - Voto do Relator
Os jazimentos de níquel do maciço de Niquelândia compõem reservas distribuídas em cerca de trinta
corpos mineralizados e em duas concessões: Companhia Níquel Tocantins, do Grupo Votorantim, que
decidiu, alegando a oferta de incentivos insuficientes,
implantar o processo de industrialização no Estado
de São Paulo, e a então Companhia d Desenvolvimento de Recursos Minerais - CODEMIN, do Grupo
Anglo-American, que aceitou os incentivos oferecidos
e instalou-se em Goiás, mesmo porque o objetivo industrial das empresas envolvidas era diferente.
Na febre do fomento ao aproveitamento de recursos minerais, que então grassava, a União não hesitou em patrocinar os incentivos, deixando, entretanto, a cargo da Eletronorte, detentora do Atendimento
a Transmissão de Energia na região, a implementação do patrocínio que, através de contrato, transferiu
à CELG apenas a execução, ressalvados os ônus fi.
i
nanceiros daí decorrentes.
O presente projeto de lei objetiva ensejar as
condições para transferir o encargo de fornecer energia elétrica à CODEMIN para FURNAS, sucessora da
Eletronorte na região, e para que o Governo Federal,
através de FURNAS, indenize as Centrais Elétricas
de Goiás dos custos até então incorridos, por força de
responsabilidade contratualmente assumida.
Diante dos fatos novos apresentados pela
ANEEL, e atiladas considerações do senhor Deputado Ivânio Guerra e da disposição manifesta da
ANEEL em estudar eventuais pendências diretamente com a C G, conforme aludido em correspondências
trocadas entre as duas entidades no tocante ao Contrato de Concessão na 63/00, por elas celebrado, este
RELATOR, refomulando seu Parecer e, não vendo,
agora, razão prática para o prosseguimento da iniciativa, concita os nobres pares a acompanhá-lo no voto
pela REJEiÇÃO do Projeto de Lei na 3.463. de 1997.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. Deputado Juquinha, Relator.

11I- Parecer da Comissão
A Comissão de Minas e Energia, em reunião ordinária realizada hoje, Rejeitou, unanimemente, o
Projeto de Lei na 3.463/1997, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Juquinha.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Antônio Cambraia - Presidente, Salvador Zimbaldi e
Francisco Garcia - Vice-Presidentes, Airton Dipp,
Antônio Jorge, Clementino Coelho, Fernando Ferro,
Gervásio Silva, Gilberto Kassab, Ivânio Guerra, Ju-
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quinha, Luciano Zica, Luiz Sérgio, Marcos Urli<:., Moreira Ferreira, Paulo Feijó, Vadão Gomes, Luiz Piauhylino, Olímpio Pires, Raimundo Gomes de Matos e
Romel Anízio.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Antônio Cambraia, Presidente.
·PROJETO DE LEI ~ 4.632-A, DE 1998
(Do Sr. Germano Rigotto)
Altera dispositivo do; art. 22 da Lei
nO 8.212, de 1991, com a redação que lhe
foi dada pelo art. 1° da Lei n° 9.528, de
1997, acrescenta parágrafo ao referido
art. 22 da Lei n° 8.212/91 e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação (relator: DEP. JOÃO MATOS).
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Seguridade Social e Família,
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - Art. 24,11)
'projeto inicial publicado no OCD de 16-9-98

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas - 1998
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer do relator
parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.632, DE 1998
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 ao projeto, a partir de 15 de outubro 1998,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 1998. Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.
OF.GAB. 145/99
Brasília, 19 de fevereiro de 1999
Exmo Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
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Nesta
Prezado Presidente:
Ao cumprimentá-lo, solicito sua especial gentileza no sentido de determinar o desarquivamento das
propostas de minha autoria, conforme discriminação
a seguir:
PEC 110/92
Projeto de Lei n° 2.832/92
Projeto de Lei n° 2.930/92
Projeto de Lei n° 3.091/92
Projeto de Lei n° 3.961/93
Projeto de Lei n° 2.209/96
Projeto de Lei n° 2.824/97
Projeto de Lei nO 3.085/97
Projeto de Lei n° 3.845/97
PLP n° 211/97
Projeto de Lei nO 4.526/98
Projeto de Lei n° 4.632198
Projeto de Lei n° 4.835/98
PLP n° 221/98
Grato pela acolhida, mantenho-me ao inteiro
dispor de Vossa Excelência. - Deputado Germano
Rigotto
Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nOs 3.085/97,
3.845/97, 4.526/98, 4.632198, 4.835/98 PLP
nOs 211/97 221/98. Indefiro quanto aos PL
nOs 2.832/92, 2.930/92, 3.091/92, 3.961/93,
2.209/96, 2.824/97, por terem sido arquivadas definitivamente.
Oficie-se ao Requerente e, após, publique-se.
Em 23-2-99. - Presidente, Michel
Temer.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.632, DE 1998
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a SI'" Presidenta
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao projeto, a partir de 22 de março de 1999,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 29 de março de 1999. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.
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I - Relatório
O Projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Germano Rigotto, visa modificar a Lei n°
8.212, de 1991.
A tramitação dá-se nos termos do art. 24, 11 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sendo
conclusiva a apreciação por parte desta Comissão.
Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
O art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991 , dispõe sobre
o valor da contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social. Não se encontra no processo
o texto integral dos parágrafos referidos no § 10 com a
redação que se lhe pretende dar. Convém explicitá-los, para melhor compreensão da matéria:
"§ 6° A contribuição empresarial dos
clubes de futebol profissional destinada à
Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e 11 deste artigo, corresponde a 5% (cinco por cento) da receita bruta,
decorrente da renda de espetáculos desportivos de que participem no território nacional
e de contratos de patrocínio, licenciamento
de uso de marcas e símbolos, de publicidade ou propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos.
§ 7° Caberá à entidade promotora do
espetáculo, federação ou confederação a
responsabilidade de efetuar o desconto de
5% (cinco por cento) da receita bruta decorrente da renda dos espetáculos desportivas
e o recolhimento do respectivo valor ao
Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 (dois) dias após a realização do
evento.
§ 8° Para que o clube de futebol nacional faça jus ao repasse da sua parcela de
participação na renda dos espetáculos, deverá a Federação ou Confederação a que
estiver filiado ou a entidade responsável
pela arrecadação da renda do espetáculo
exigir a comprovação do recolhimento da
contribuição descontada dos empregados.
§ 9° No caso de o clube celebrar contrato com empresa ou entidade, esta ficará
com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de 5% (cinco por cento) da re-

Sclembro de 200 I

ceita bruta decorrente do valor dos contratos de patrocínio, de licenciamento de uso
de marcas e símbolos, de publicidade ou
propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos, no prazo estabelecido na
alínea b, inciso I, do art. 30 desta lei (= no
dia 2 do mês seguinte ao da competência)."
O § 10, cuja redação se pretende alterar, assim estabelece:
"Não se aplica o disposto nos §§ 6° a
9° a demais entidades desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I (20%
sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos
que lhe prestem serviços) e 11 (percentuais
de contribuição diferenciados, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
e trabalhadores avulsos, para o financiamento da complementação das prestações
por acidente de trabalho) deste artigo e do
art. 23 (alíquotas para cálculo das contribuições a cargo da empresa, provenientes do
faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social) desta lei."
Nota-se que, no tocante à contribuição empresarial para a Previdência Social, a Lei n08.212, de 24
de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n°
9.528, de 10 de dezembro de 1997, dispensa tratamento diferente a entidades desportivas por tudo e
em tudo iguais, com exceção da modalidade de desporto que praticam: no caso do futebol profissional, o
tratamento é um; no caso dos demais esportes, o tratamento é outro, ou seja, aquele que se aplica às sociedades de fins econômicos. É essa discriminação
que o Deputado Germano Rigotto deseja extinguir,
em benefício do desporto olímpico.
É verdade que os esportes que não o futebol
não contam com receitas significativas decorrentes
dos espetáculos desportivos.
O mérito desportivo da proposição é óbvio, na
medida em que a legislação desportiva vigente não
favorece, sequer sugere, muito menos autoriza qualquer tratamento diferenciado às entidades que compõem o Sistema Nacional do Desporto. Por isso, sou
pela aprovação da matéria.
Não avaliamos o mérito da questão no seu aspecto previdenciário no tocante à perda de arrecada-
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ção, tarefa esta de outras Comissões desta Casa,
conforme o Regimento Interno.
É o voto.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado João Matos, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cunura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.632/98, nos termos do parecer do
relator, Deputado João Matos.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino Fernandes e Celc~a Pinheiro, Vice-Presidentes; Bonifácio
de Andrada, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Gastão
Vieira, Ivan Valente, João Matos, Jonival Lucas Júnior,
Luis Barbosa, Marisa Serrano, Miriam Reid, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Pastor Amarildo, Paulo Lima,
Professor Luizinho, Tânia Soares, Wolney Queiroz,
Zezé Perrella, Iara Bernardi e Joel de Hollanda.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.
·PROJETO DE LEI N° 1.196-A, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Rique)
Dispõe sobre a concessão de benefício de meia-entrada para portadores de carteira de doador de sangue em estabelecimentos que proporcionem lazer e entretenimento; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela rejeição
deste e dos de nOs 3.470!2000 e 4.39512001
apensados (relatora: Deputada Iara Bernardi).
(Às Comissões de Educação Cultura e
Desporto e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
• Projeto inicial publicado no OCO de 9-9-1999.
- Projetos apensados: PL n° 3.470/00 (OCO de 17-8-00) e PL nO
4.395/01 (OCO de 31-3-01).

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1.196, DE 1999
Nos termos do art. 119, caput, I e § 10 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Sr" Presi-
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denta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 24 de setembro de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 1° de outubro de 1999. Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.
I - Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do nobre
deputado Ricardo Rique, dispõe sobre a concessão
de benefício de meia-entrada para portadores de carteira de doador de sangue em estabelecimentos que
proporcionem lazer entretenimento, estabelecendo
como critério para este benefício, que a pessoa seja
portadora de cadeira de doador expedida por estabelecimento de saúde credenciado pelo Ministério da
Saúde.
Em sua justificativa, o nobre proponente afirma
que os doadores voluntários prestam um serviço à
sociedade e é justo que a sociedade retribua de alguma maneira o gesto daqueles e daquelas doadoras,
na forma da concessão de meia-entrada.
Encontram-se apensados à proposição o PL
3.470/2000, do nobre Deputado Aloízio Santos, "que
dispõe sobre a meia-entrada em espetáculos que
proporcionem lazer e entretenimento e dá outras providências"; e o PL 4.395/2001, do nobre deputado
Luíz Bittencourt, que "institui a meia entrada em eventos públicos de cultura, esporte e lazer para doadores
regulares de sangue, e dá outras providências".
Numa primeira distribuição no ano de 1999, o
PL n° 1.196/99 recebe parecer contrário do ilustre deputado Nilson Pinto. Já o PL 3.470/00, também e
aprovação primeira distribuição a esta relatora, havia
recebido um parecer pela na forma de substitutivo.
De acordo com as normas regimentais da Casa, os
PL nOs em apreço chegam à Comissão de Educação,
Cunura e Desporto da Câmara dos Deputados para exame da matéria quanto ao mémo, sem emendas.
É o relatório.

1\ - Voto Relatora
A Lei da meia-entrada existe desde a década de
30, segundo relatos do Professor Goffredo da Silva
Telles e do jornalista Barbosa Lima Sobrinho, entre
outros personagens que acompanharam a historia do
nosso país. Já naquele período os estudantes exerciam seu direito ao pagamento da meia-entrada através da apresentação da cadeira emitida pela UNE
(União Nacional dos Estudantes). Na década de 50 os
estudantes secundários adquiriam suas carteiras da
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UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) através da própria escola, pois a UBES - União
mantinha um convênio de emissão com o Ministério
da Educação que fazia a distribuição e o recolhimento
das solicitações como forma de agilizar o processo de
emissão das Carteiras.
Nos países europeus, como forma de elevação
do padrão cultural da, população, garante-se a todos
os estudantes o acesso através da cobrança de
meia-entrada, com a apresentação da cadeira de
suas entidades nacionais, em museus, teatros,
shows, e principalmente descontos em viagens, hotéis, albergues, entre outros. Este direito é garantido,
sem que haja a necessidade de aprovação de leis.
Historicamente governos e empresários investem na
indústria cultural e turística junto aos estudantes pela
alta taxa de retorno que este público proporciona. A
meia-entrada, portanto, não deve ser encarada como
vantagem, benefício ou política compensatória, mas
sim como peculiar chamamento da Escola. Por que
ser estudante é uma condição transitória, e, é no momento de seus estudos que ele se encontra aberto às
novas manifestações culturais que irão moldar sua
forma de encarar o mundo, a vida, seu próximo etc.
A meia-entrada é a forma de garantir a complementação da formação acadêmica dos jovens estudantes, através do acesso diferenciado à cultura, a
esporte e ao lazer. Assim, o estudante amplia seus
conhecimentos e sua formação cultural. A meia-entrada interage com ensino formal, garantindo maior
qualidade na formação educacional dos estudantes
brasileiros. Esta experiência tem demonstrado que o
pagamento reduzido dos preços das entradas em teatros, cinemas e estádios não causa prejuízo aos empresários destes espetáculos e nem muito menos aos
artistas, uma vez que a diminuição dos preços é compensada pelo aumento no número de espectadores.
Num certo momento de nossa história, a
meia-entrada se descaracterizou pelo fato de que não
existia mais controle na emissão das carteiras. Qualquer cidadão obtinha a sua através de escolas, cursos ou entidades que somente objetivavam lucros. A
falta de padronização e controle na emissão das Carteiras levou à sua extinção.
Por outro lado, as carteiras da UNE e da USES
possuem hoje inegável valor institucional e são reconhecidas pela UNESCO como os únicos documentos
de identificação dos estudantes brasileiros perante as
autoridades de outros países. E por assim representarem, estas carteiras são reconhecidas em mais de
93 países, através de convênios firmados entre as
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duas entidades máximas dos estudantes e a ISTC
(International Student Travei Confederation).
As carteiras estudantis são o instrumento da garantia do direito à meia-entrada, assegurando o acesso em cinemas, teatros, atividades esportivas e de lazer, pagar meia-passagem no transporte municipal
de importantes cidades e capitais brasileiras
E para a garantia da qualidade de estudantes,
de que desfrutam os titulares destes direitos, a emissão de suas carteiras estudantis há de ser encargo
assumido, com exclusividade, pelas mais credenciadas entidades representativas dos estudantes: a UNE
e a UBES, entidades da sociedade civil e com longa
tradição na vida do nosso país.
A meia-entrada é um direito consagrado na
Constituição de 26 Estados da Federação e na do
Distrito Federal, além de várias capitais e nas mais
importantes cidades brasileiras, que acharam por
bem aplicar a previsão constitucional e incentivar a
educação e a cultura, facilitando o acesso dos estudantes a essa forma de educação complementar.
Recentemente, por ocasião do seu 47° Congresso, que contou com participação de 9 mil estudantes de todo o pais, os delegados aprovaram por
ampla maioria a manutenção do sistema de meia-entrada para estudantes com a carteira da UNE, por se
tratar de uma das mais importantes conquistas do
movimento estudantil, não só por facilitar o acesso às
atividades de cultura, esporte e lazer, mas também
por estreitar a relação do estudante com a rede de entidades do movimento, através da identificação estudantil.
Pelo exposto, e considerando que o regime em
vigor que concede meia-entrada com a carteira da
UNE e da UBES para estudante regularmente matriculados, assegurado pelas legislações estaduais e
municipais existentes é o mais adequado, voto pela
rejeição do Projeto de Lei nO 1.196/99 e dos apensados PL nOs 3.470/00 e 4.395/01.
Sala da Comissão, 19 setembro de 2001. Deputada Iara Bernardi, Relatora.

m-

Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n' 1.196/1999, e os Projetos de Lei n's 3.470/2000 e 4.395/2001, apensados
nos termos do parecer da Relatora, Deputada Iara
Bernardi.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes; Bonifácio

Selel11bro de 200 I

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

de Andrada, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Gastão
Vieira, Ivan Valente, João Matos, Jonival Lucas Júnior,
Luis Barbosa, Marisa Serrano, Miriam Reid, I\lelo Rodolto, Osvaldo Biolchi, Pastor Amarildo, Paui:) Li'Tla,
Professor Luizinho, Tânia Soares, Wolney Oueiroz,
Zezé Perrella Iara Bernardi, Joel de Hollanda.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.
*PROJETO DE LEI N°1.817-A, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)
Dá nova redação ao parágrafo único
do art. 12 da Lei n° 5.250, de 9 de fevereiro de 1997; tendo parecer: da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, pela aprovação, com substitutivo (relator: Dep. Benito Gama).
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) art. 24, 11)
SUMÁRIO
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geral constituem, hoje, inegavelmente, poderosos
meios de informação e divulgação, talvez de efeitos
publicitários mais efetivos do que os meios convencionais (jornais e publicações periódicas).
Por isso, coerentemente com o momento histórico em que vivemos, é preciso trazer as questões
emergentes da utilização de tais instrumentos para a
seara da Lei de Imprensa. como diploma dedicado ao
ordenamento legal da matéria atinente à manifestação do pensamento e à difusão da informação.
Este projeto está sendo reapresentado em homenagem ao Deputado Jurandyr Paixão autor da idéia.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. - Deputado Rubens Bueno.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

LEI N° 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967
Regula a Liberdade de Manifestação
do Pensamento e de Informações.

I - Projeto Inicial

11- Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 12 da lei n°
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, passa a ler a seguinte redação:
"Parágrafo único. São meios de informação e de divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas, os cartazes, os outdoors, os panfletos, os serviços de alto-falante e de radiodifusão e os serviços noticiosos."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A afixação de outdoors e cartazes em moldes
que permitam sua visualização pelo grande público
bem como a distribuição de panfletos à população em

CAPíTULO 111
Dos Abusos no Exercício da Liberdade de Manifestação do Pensamento e Informação
Art. 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no exercício
da liberdade de manifestação do pensamento e informação ficarão sujeitos às penas desta Lei e responderão pelos prejuízos que causarem.
Parágrafo único. São meios de informação e divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas. os serviços de radiodifusão e os serviços noticiosos.
Art. 13. Constituem crimes na exploração ou utilização dos meios de informação e divulgação os previstos nos artigos seguintes.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA TERMO DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1.817/99
Nos termos do art. 119. I e § 1° do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões. de prazo para apresentação de

44750 Quillta-Ieira 20

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

emendas, a partir de 24-11-99, por cinco sessões.
Findo o prazo. não foram apresentadas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 1° de dezembro de 1999. Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.
I - Relatório
O Projeto de Lei n° 1.817, de 1999, do ilustre
Deputado Rubens Bueno, tem o objetivo de alterar o
parágrafo único do art. 12 da Lei de Imprensa, com a
finalidade de incluir entre os meios de informação e
de divulgação, sujeitos às penas da Lei de Imprensa e
responsáveis por eventuais danos que causarem, os
cartazes, os outdoors, os panfletos e os serviços de
alto-falante, acrescentando-os aos jornais e outras
publicações periódicas, os serviços de radiodifusão e
os serviços noticiosos, já previstos na Lei.
Segundo o autor que tais meios constituem hoje
poderosos veículos de informação e de divulgação,
podendo atingir dimensões até mesmo superiores
aos tradicionais.
Nesta Comissão o projeto foi, inicialmente. relatado pelo Deputado Maluly Netto, cujo parecer, no entanto, não foi apreciado.
Não foram apresentadas emendas durante o
prazo regimental.
11 - Voto do Relator
Tem razão o ilustre Deputado Rubens Bueno,
quando diz que novos meios de divulgação e informação vêm ocupando cada vez mais espaço entre as
mídias convencionais.
No entanto, nem todos os meios, que a proposta
em exame pretende incluir na Lei de Imprensa. possuem
as mesmas características. Os cartazes e outdoors, por
exemplo, além de atingirem o público de forma mais direta, podem ser mais facilmente fiscalizados do que panfletos e serviços de auto-falantes, cuja autoria e propriedade é muitas vezes desconhecida.
Assim sendo, como já havia feito o Deputado
Maluly Netto, optamos pela apresentação de substitutivo ao projeto, de forma a retirar do escopo da Lei de
Imprensa os serviços de alto-falantes e os panfletos.
Aproveitamos a oportunidade para livrar o projeto de
vicio formal, corrigindo sua ementa, que cita erroneamente a data de vigência da Lei de Imprensa.
Assim sendo" somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.817. de 1999, na forma do substitutivo
anexo.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. Deputado Benito Gama, Relator.

Setembro de 2001

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
Dá nova redação ao parágrafo único
do art. 12 da Lei na 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei dá nova redação ao parágrafo
único do art. 12 da Lei n° 5.250, de 9 de fevereiro de
1967, com o objetivo de incluir entre os meios de informação e de divulgação, sujeitos às cenas da Lei de
Imprensa e responsáveis por eventuais danos que
causarem, os cartazes e os outdoors.
Art. 2° O parágrafo único do art, 12 da Lei n°
5.250, de 9 de fevereiro de 1967 passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Parágrafo único. São meios de informação e divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas, os cartazes e outdoors,
os serviços de· radiodifusão e os serviços noticiosos".(NR)
Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. Deputado Benito Gama, Relator.
TERMOS DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
PROJETO DE LEI N° 1.817/99
Nos termos do art.119, 11 e § 1°. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 6-4-2000, por cinco sessões.
Findo o prazo, não foram apresentadas emendas ao
substitutivo.
Sala da Comissão, 13 de abril de 2000. - Maria
Ivone do Espirito Santo, Secretária.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
1.817/99, com substitutivo, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Benito Gama.
Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira - Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini - Vice-Presidentes; Alberto Goldman, Augusto Franco, Domiciano Cabral, íris Simões, Luiz Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo Coelho, Silas Câmara, Léo Alcântara, Salvador Zimbaldi,
Josué Bengtson, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho,
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José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Bento
Gama, Hermes Parcianello, Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Maurílio Ferreira Lima, Ricardo Izar, Jonival Lucas
Júnior, Marcelo Barbieri, Gilberto Kassab, José Borba,
Ana Corso, Babá, Gilmar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Márcio Reinaldo Moreira, Paulo Marinho,
Pedro Irujo, Vic Pires Franco, Ary Kara, Valdeci Paiva,
Givaldo Carimbão, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Olímpio
Pires, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado César Bandeira, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Dá nova redação ao parágrafo único
do art. 12 da Lei n° 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei dá nova redação ao parágrafo
único do art. 12 da Lei n° 5.250, de 9 de fevereiro de
1967, com o objetivo de incluir entre os meios de informação e de divulgação, sujeitos às penas da Lei de
Imprensa e responsáveis por eventuais danos que
causarem, os cartazes e os outdoors.
Art. 2° O parágrafo único do art. 12 da Lei nE
5.250, de 9 de fevereiro de 1967 passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Parágrafo único. São meios de informação e divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas, os cartazes e outdoors,
os serviços de radiodifusão e os serviços noticiosos".(NR)
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado César Bandeira, Presidente.
PROJETO DE LEI N° 2.059-A, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI - na aquisição de veículos destinados ao uso exclusivo da administração pública direta
de qualquer dos Poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos Municípios; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária deste e do de n° 4.328/01, apensado (relator: Dep. Marcos Cintra).
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(Às Comissões de Finanças e Tributação (mérito); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)
SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
11 - Projeto apensado: PL n° 4.828/01
11I - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
O congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica isenta do Imposto sobre Produtos
Industrializados, quando adquiridos pelos órgãos da
administração publica direta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a aquisição de veículos automotores, de fabricação nacional, destinados ao transporte:
1- de passageiros: com até 127 HP de potência
bruta (SAE);
11 - de mercadorias; com capacidade máxima
não superior a 5 (cinco) toneladas, classificados nas
posições 8704.31.0100 e 8704.31.0100 da Tabela de
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.
Art. 2° A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévio exame da condição do adquirente.
Art. 3° O benefício previsto no art. 1° somente
poderá ser utilizado uma única vez.
Art. 4° Fica assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo
às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao
material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta lei.
Art 5° O imposto incidirá sobre quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do veículo adquirido.
Art. 6° A alienação do veículo adquirido nos termos desta lei, antes de 3 (três) anos contados da data
de sua aquisição. A órgão que não satisfaça a condição estabelecida no art. IE , acarretará o pagamento,
pelo órgão adquirente, do imposto dispensado e demais cominações legais, inclusive de caráter penal,
previstas na legislação própria.
Art. 7° O Poder Executivo regulamentará em até
30 (trinta) dias o disposto nesta lei.
Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos financeiros a partir do
exercício subseqüente. vigorando até 31 de dezembro de 1996.
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Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
É por demais conhecida a ausência de políticas
consistentes e duradouras voltadas para o trato de
administração pública deste País.
A cada novo governo novas medidas se sucedem, sem que os levantamentos técnicos indispensáveis à tomada de decisão sejam realizados.
Um dos últimos exemplos a que assistimos,
de grande efeito demagógico, foi o desmonte da
administração pública promovido pelo conjunto de
atos legais baixados em 1990, que a despojou tanto de servidores como de instrumentos necessários à sua execução, acabando por inviabilizar o
exercício de inúmeras atividades básicas do governo.
Não é possível que o mero transporte de material, assim como as atividades de segurança e saúde
públicas, defesa nacional e de fiscalização sejam
continuamente postergadas ou, até mesmo, canceladas, pela falta de veículos de serviço competentes
danos para a Sociedade.
Por outro lado, é igualmente inadmissível
submeter dirigentes de IE escalão da administração pública às delongas e aos transtornos do
transporte coletivo, ou até mesmo individual, em
detrimento do exame de custo-benefício para os
órgãos aos quais dirigem e as políticas de governo
as quais formulam, nos diferentes Poderes e níveis
de Governo.

°

presente projeto de lei objetiva possibilitar
o restabelecimento da frota de veículos rodoviários da administração pública direta dos Poderes da
União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da isenção do IPI incidente sobre
os veículos.
É atribuída à Secretaria da Receita Federal o reconhecimento do benefício fiscal ora atribuído e,
como forma de evitar fraudes fiscais encontram-se
previstas as imputações legais.
De forma a adequar o projeto à Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, por tratar-se de renúncia
fiscal, propõe-se que seus efeitos financeiros vigorem a partir do ano subseqüente qo da publicação.
Conto, pois, com o apoio dos nobres pares desta casa para a aprovação deste projeto de lei cujos reflexos serão usufruídos por toda a Sociedade.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. Deputado Silas Brasileiro.
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PROJETO DE LEI N° 4.828, DE 2001
(Do Sr. Cláudio Cajado)
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI nas aquisições de veículos, máquinas, equipamentos, móveis e mobiliário, quando feitas por órgãos da administração direta
dos municípios.
(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.059,
de 1999.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os órgãos da administração direta dos
municípios ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI nas aquisições de:
I - caminhões, camionetas, veículos de uso misto, ambulâncias e tratores;
11 -. máquinas, equipamentos e materiais utilizados em obras rodoviárias e de infra-estrutura; e
111- móveis e mobiliário.
§ 1° Fica assegurada a manutenção e utilização
dos créditos do imposto relativos às matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagens
efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos neste artigo.
§ 2° O benefício previsto neste artigo vigorará
até 31 de dezembro de 2003.
Art. 2° O direito á isenção prevista nesta lei deverá ser reconhecido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o interessado preenche os requisitos
exigidos.
Art 3° A alienação dos produtos adquiridos com
a isenção prevista nesta lei, antes de três anos contados da data de sua aquisicão, a pessoas que não satisfaçam as condições impostas para a fruição do benefício, sujeitará o alienante ao pagamento do tributo
dispensado e das penalidades e acréscimos legais
devidos.
Art 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
As prefeituras, câmaras municipais, e órgãos da
administração direta dos municípios (limpeza urbana,
água e esgoto, obras etc.) enfrentam grandes dificuldades financeiras para prestar à população serviços
eficientes e de boa qualidade.
Nesse contexto, a incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados -IPI sobre os veículos, máquinas, equipamentos, móveis e mobiliário adquiridos
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pelos municípios onera ainda mais os já combalidos
cofres municipais.
Por estas razões apresentamos o presente projeto de lei que concede isenção do IPI nas aquisições
daqueles produtos quando feitas pelos mUniClp!OS
brasileiros.
Esperamos, pois, contar com o apoio dE nossos
eminentes Pares para a aprovação da proposta.
Sala das Sessões, 6 de junho de 2001 . - S'3pUtado Cláudio Cajado.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.059/99

Nos termos do art. 119, 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 3-4-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 10 de abril de 2001 . - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
I - Relatório
Projeto de Lei n° 2.059, de 1999, estabelece a
isenção do Imposto sobre produtos industrializadosIPI - quando da aquisição de veículos automotores,
de fabricação nacional, destinados ao transporte de
passageiros e mercadorias, pelos órgãos da Administração Pública direta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Já o PL n° 4.828, de 2001, apenso, também determina a isenção de IPI para máquinas e equipamentos, caminhões, camionetas, veículos de uso
misto, ambulâncias e tratores, móveis e mobiliário,
mas somente quando adquiridos por órgãos da administração direta dos municípios. Determina a Proposição apensa, ainda, a manutenção do crédito do imposto relativo às matérias-primas, devendo o benefício vigorar até 31 de dezembro de 2003.
Encaminhada a esta Comissão de Finanças e
Tributação, não foram apresentados emendas à Proposição no prazo regimental.
É o relatório.
11- Voto
Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
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anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, h e 53, II)e de 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.
O artigo 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2001 (Lei n° 9.995, de 25-7-2000), bem assim o
artigo 63 da LDO 2002, determinam que:
"... A lei ou medida provisória que conceda ou amplie incentivo
benef(cio de natureza tributária só será aprovada ou editada se
atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar n° 101,
de 2000. "

A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), por seu turno,
que trata de normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece
em seu artigo 14 que:
"A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa receita da lei orçamentária, na forma do
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, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Pela análise do Projeto de Lei, bem como da
Proposição apensa, vemos que as isenções previstas têm inegáveis impactos nas receitas federais,
gerando perda de receita do IPI, não obstante o benefício seja aproveitado pela própria Administração
Pública em suas várias esferas de governo. Quanto
ao benefício estatuído aos municípios, fica claro o
prejuízo para a arrecadação do IPI para a União,
bem como para os repasses aos Estados mediante
o Fundo de Participação dos Estados - FPE. Já
quanto ao benefício concedido à União, vemos que
não se pode precisar se haverá perda ou ganho
com a isenção para a Administração Pública Fede-
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ral, já que a Proposição não se fez acompanhar dos
requisitos exigidos pela lei de responsabilidade fiscal, a saber: estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro, indicação das medidas de compensação. ou comprovação da inclusão da renúncia de receita na lei orçamentária anual. Por isso, não pode o
Projeto de Lei. nem tampouco a proposição apensa,
serem considerados adequados ou compatíveis sob
a ótica orçamentária e financeira. não obstante os
nobres propósitos que nortearam a sua elaboração.
Tendo em vista tratar-se de isenção do IPI. e
não somente de alteração de alíquotas. constatamos
que não se aplicam as ressalvas contidas no § 3° inciso I, do art. 14 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).
Além disso, vemos que o PL nE 2.059/1999. em
seu artigo 8°, determina que os efeitos financeiros
dele decorrentes iniciar-se-ão a partir do exercício
subseqüente, vigorando até 31 de dezembro de 1996.
Além da flagrante divergência do período de vigência
da Lei, percebe-se, também, que a previsão da entrada em vigor da isenção em exercício futuro não sana
a incompatibilidade e inadequação, conforme diposto
no § 2°, artigo 2°, da Norma Interna desta Comissão.
O exame quanto ao mérito da Proposição na
Comissão de Finanças e Tributação por seu turno,
fica também prejudicado, conforme o disposto no art.
10 da Norma interna - CFT.
Por todo o exposto, voto pela incompatibilidade
e pela inadequação orçamentária e financeira do Projeto de Lei n° 2.059, de 1999, bem assim do PL n'
4.828, de 2001 , apenso.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2001. Deputado Marcos Cintra, Relator.
11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião extraordinária realizada hoje. concluiu. unanimemente, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei n02.059/99
e do PL nE 4.828/01, apensado, nos termos do parecer do Relator, Deputado Marcos Cintra.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes; Antonio Kandir Félix Mendonça, José Aníbal,
José Militão, Max Ros'enmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Sebastião Madeira, Sílvio Torres, Veda
Crusius, Chico Sardeli, Jorge Khoury, Mussa Demes,
Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton Monti.
Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho
Bez, Enivaldo Ribeiro. Felter Júnior, João Mendes,
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Pedro Eugênio, Eujácio Simões. Roberto Argenta,
Moreira Ferreira" Osório Adriano, Benito Gama, José
Lourenço, Gonzaga Patriota e Emerson Kapaz.
Sala da Comissão, 19 de setembro 2001. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
PROJETO DE LEI N° 2.462-A, DE 2000
(Do Sr. Inácio Arruda e Outros)
Dispõe sobre a criação da Área de
Proteção Ambiental da Serra da Meruoca,
no Estado do Ceará, e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias pela aprovação, com emendas
(Relator: Deputado Régis Cavalcante).
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)
SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criada a Área de Proteção Ambiental
(APA), denominada Serra da Meruoca, situada na bioregião da Serra do mesmo nome. localizada nos Municípios de Meruoca, Massapê, Alcântara e Sobral,
no Estado do Ceará, com o objetivo de:
I - garantir a conservação de remanescentes
das florestas caducifólias e subcaducifólias;
11 - proteger os recursos hídricos;
111 - proteger a fauna e flora silvestres;
IV - promover a recomposição da vegetação natural;
V - melhorar a qualidade de vida das populações residentes, mediante orientação e disciplina das
atividades econômicas locais;
VI - ordenar o turismo ecológico;
VII - fomentar a educação ambiental;
VIII- preservar as culturas e as tradições locais.
Art. 2° A APA Serra da Meruoca apresenta a seguinte delimitação:
Setor A: as vertentes nordeste, leste e sudeste,
a partir da cota de 200 metros de altitude, nos Municí-
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pios de Meruoca e Massapê entre as coordenadas
UTM: 1) 349.532 m E e 9.605.462 m N; 2) 349.532 m
E e 9.602.101 m N; 3) 346.461 m E e 9.600.310 m N;
4) 304.578 m E e 9.600.310 m N; 5) 340.578 m E e
9.607.871 m N; 6) 347.322 m E e 9.607.871 m N, com
área aproximada de 608 hectares; Setor B: toda a
área compreendida acima da cota de 600 metros de
altitude, nos Municípios de Meruoca, Massapê,
Alcântara e Sobral.
Art. 3° Na implantação e gestão da APA Serra da
Meruoca serão (ininteligível.)das, entre outras, as seguintes medidas:
1- elaboração do zoneamento ecológico-econômico, a ser regulamentado por instrução normativa do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada
zona e as que deverão ser restringidas e proibidas;
11 - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar
a proteção da biota, o uso racional do solo e outras
medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais;
III - aplicação de medidas legais destinadas a
impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental;
IV - divulgação das medidas previstas nesta lei,
objetivando o esclarecimento da comunidade local
sobre a APA e suas finalidades;
V - promoção de programas específicos de educação ambiental, extensão rural e saneamento básico;
VI - incentivo ao reconhecimento de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, instituídas pelo Decreto n° 1.922, de 5 de junho de 1996, junto aos proprietários, cujas propriedades encontrem-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da
APA.
Art. 4° Ficam proibidas na APA Serra da Meruoca, entre outras, as seguintes atividades:
I - implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, que impliquem danos ao meio
ambiente ou afetem os mananciais de água;
li - implantação de projetos de urbanização, realização de obras de terraplanagem, abertura de estradas e de canais e a prática de atividades aqrícolas,
quando essas iniciativas implicarem alteração das
condições ecológicas locais, principalmente nas zonas de vida silvestre;
111- exercício de atividades capazes de provocar
acelerada erosão ou assoreamento das coleções hídricas;
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IV - exercício de atividades que impliquem matança, captura ou molestamento de espécies raras da
biota regional;
V - uso de biocidas e fertilizantes quando indiscriminado ou em desacordo com as normas e recomendações técnicas oficiais;
VI - despejo nos cursos d'água abrangidos pela
APA, de quaisquer efluentes, resíduos ou detritos;
VII - retirada de areia e material rochoso dos
terrenos que compõem as encostas das bacias e dos
rios, que implique alterações das condições ecológicas locais.
Art. 5° A APA Serra da Meruoca será implantada, administrada e fiscalizada pelo Ibama, em articulação com os demais órgãos federais, estaduais e
municipais, e organizações não-governamentais.
Parágrafo único. O Ibama, nos termos do § 1° do
art. 9° da Lei n° 6.902, de 27 de abril de 1981 poderá
firmar convênios e acordos com os órgãos e entidades públicas ou privadas, para a gestão da APA, sem
prejuízo de sua competência.
Art. 6° Serão estabelecidas, na APA Serra da
Meruoca zonas de vida silvestre, de acordo com a Resolução Conama n° 10, de 1988.
Paragrafo único. As zonas de vida silvestre, de
que trata o caput deste artigo, compreenderão as reservas ecológicas locais, mencionadas no art. 18 da
Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e Resoluções
Conama n° 4 de 18 de setembro de 1985 (publicada
no Diário Oficial da União de 20 de janeiro de 1986),
e 10 de 1988, bem como as áreas compreendidas
acima da cota de 800 metros de altitude, que ficarão
sujeitas às restrições de uso para utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação
do meio ambiente, nos termos do art. 225, da Constituição.
Art. ]O O Ibama deverá criar o Conselho Gestor
da APA e grupos técnicos para apoiar a implementação das atividades de administração, a elaboração do
zoneamento ecológico-econômico e do plano de gestão ambiental.
Art. 8° Os investimentos e financiamentos a serem concedidos por Órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, da iniciativa privada,
organismos internacionais, destinados à região compreendida pela APA, serão previamente compatibilizados com as diretrizes estabelecidas nesta lei.
Art. 9° As licenças e autorizações concedidas
pelo Ibama não dispensarão outras exigências legais
cabíveis.
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Art. 10. As penalidades previstas na Lei n°
9.605, de 12 de fevereiro de 1988, serão aplicadas
pelo Ibama, para preservação da qualidade ambiental
do complexo da bioregião da APA.
Art. 11. O Ibama expedirá os atos normativos
complementares ao cumprimento desta lei.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O ex-Deputado Pimentel Gomes propôs, mediante projeto de lei, a criação, na região norte do Estado do Ceará, o Parque Nacional da Serra da Meruoca, numa área aproximada de 1.524 hectares, com o
propósito de assegurar a conservação dos recursos
ambientais da área sob proteção, bem como proporcionar os meios e as condições para o desenvolvimento controlado de atividades de pesquisa científica,
educação ambiental e lazer em contato com a natureza.
Tive o prazer de relatar o projeto do ilustre proponente na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias onde o substitutivo apresentado foi aprovado por unanimidade que infelizmente por força do artigo 105, parágrafo único do Regimento Interno foi arquivado.
Ao escrever sua justificativa, o ex-Deputado asseverava que as qualidades fitofisionômicas, florísticas e
faunisticas da Serra da Meruoca indica a existência, nas
áreas antropizadas, de cu~uras de subsistência, principalmente de mandioca, feijão e milho, e o plantio de espécies frutíferas, especialmente de mangueiras, da bananeiras e cajueiros. Afirmava ainda que "o processo
desordenado e predatório de ocupação e exploração
dos recursos naturais que se vem observando na região
ao longo dos anos vem provocando a destruição desses ecossistemas, com graves danos ecológicos e econômicos para a população local e o Estado". E argumentava que diante desse quadro, é necessária a adoção de medidas de controle urgentes.
Esta última consideração foi reconhecida na
época em duas audiências públicas. Contudo, a sociedade civil organizada dos municípios envolvidos
compreendeu que o modo mais eficaz de preservação da Serra da Meruoca era a criação de uma Área
de Proteção Ambiental (APA) , consideravelmente
mais adequada às necessidades da região.
A descrição feita pelo ex-Deputado Pimentel
Gomes sobre, por um lado, as riquezas cênicas e biológicas da Serra da Meruoca, bem como, por outro,
da situação de grave degradação ambiental causada
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pelo desordenado processo de ocupação daquela região são rigorosamente verdadeiras. Estando também de acordo com o ilustre colega e ex-parlamentar
sobre a necessidade de medidas urgentes para controlar e reverter esta situação apresentamos este pro. jeto de lei criando a Área de Proteção ambiental da
Serra da Meruoca.

É preciso lembrar que a Serra da Meruoca não é
um vazio populacional. Ali não vivem apenas animais
e plantas. Vive na região, como lembra o próprio autor
da proposição em discussão, na sua justificativa, uma
população rural que depende da terra e dos seus recursos naturais para a sua subsistência. Segundo dados do Iplance, de 1999 há na região 4.765 estabelecimentos rurais para uma área de 54.575 hectares.
Desse total, 76.95% das propriedades tem menos de
10 hectares, (média de 0,25 hectares), ocupando
25,9% da área total. Os estabelecimentos entre 100 e
1.000 hectares representam apenas 1,6% e ocupam
26,6% da área total (média de 194 hectares).
As APA podem ser criadas ou formadas por áreas privadas. Não se exige, nesse caso, a desapropriação das propriedades particulares, nem tampouco a
expulsão das populações locais. As APA podem ser
vistas como um instrumento de ordenamento do uso
do solo que, como todo instrumento dessa natureza,
visa conciliar os usos humanos com os imperativos
de ordem ambiental. Mediante a criação de uma APA,
impõe-se ao proprietário determinadas restrições o
uso de sua propriedade, sem, todavia, inviabilizar as
atividades econômicas e o desenvolvimento local. O
propósito maior de uma APA é exatamente assegurar
o desenvolvimento em bases sustentáveis.
Isso não significa dizer que não se deva manter
determinadas áreas livres de qualquer tipo de intervenção antrópica. As áreas destinadas à preservação
dos ecossistemas, no sentido mais rigoroso do termo,
são necessárias e desempenham um papel essencial
na p~oteção da flora, da fauna e das belezas cênicas,
e outros serviços ecológicos essenciais. A criação
dessas áreas, entretanto, deve ser precedida de uma
ampla consulta, deve contar com o apoio das comunidades do lugar e, sobretudo, deve estar inserida em
um programa mais amplo de promoção do desenvolvimento socioeconômico local. Nada impede que no
contexto de criação da APA se reservem áreas para
rigorosa preservação em benefício das próprias comunidades, da sociedade e das gerações futuras. Ao
contrário, a própria legislação que dispõe sobre as
APA prevê a possibilidade de, quando do zoneamento
dessas unidades, serem estabelecidas as chamadas
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zonas de vida silvestre, exatamente com esses objetivos.
Estamos seguros de que, assim agindo, estaremos construindo as bases para a melhoria das condições de vida da população da região, condição fundamentai para podermos assegurar a conservação das
biodiversidade e beleza cênica da Serra da Meruoca.
Por fim, quero registrar a participação de entidades, prefeitos, parlamentares e personalidades dos
municípios envolvidos, e especialmente a Universidade Vale do Acaraú (UVA), com a colaboração decisiva
aos professores da Casa de Geografia no ,Jarf'Cer
técnico sobre a viabilidade da APA. Destaco k~mbém
as relevantes contribuições enviadas pela Fundação
Cepema, Semace e Sr. Heraldo Sanford. Sem essas
contribuições as duas audiências públicas realizadas
na região, seria impossível apresentar uma proposta
compatível com a dimensão da iniciativa em pauta e
com suas repercussões sócioeconômicas.
Considerando a relevância da matéria apelamos aos nobres Parlamentares para aprovação deste
importante projeto de lei.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2000. Deputado Inácio Arruda, PCdoB/CE.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO VIII
Da Ordem Social
CAPiTULO VI
Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
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11 - preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas a pesquisa e manipulação de material genético;
* Regulamentado pela Lei n° 8.974, de 5-1-1995.
111- definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade,
dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio
de impacto ambiental a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente;
• Regulamentado pela Lei n° 8.974, de 5-1-1995.

VI - promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.
§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.
§ 4° A Floresta Amazônica brasileira a Mata
Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e
sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.
§ 5° São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas petos Estados, por ações discriminatórias.
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 60 As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização definida em lei federal
sem o que não poderão ser instaladas.
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DECRETO N° 1.922, DE 5 DE JUNHO DE 1996
Dispõe sobre o reconhecimento das
reservas particulares do patrimônio natural, e dá outras providências.
Art. 1° Reserva Particular do Patrimônio Natural
- RPPN é área de domínio privado a ser especialmente protegida, por iniciativa de seu proprietário mediante reconhecimento do Poder Público, por ser considerada de relevante importância pela sua biodiversidade, ou pelo seu aspecto paisagístico, ou ainda por
suas características ambientais que justifiquem
ações de recuperação.
Art. 2° As RPPN terão por objetivo a proteção
dos recursos ambientais representativos da região.
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reconstituição tanto quanto possíveis da situação
anterior e a imposição de multas graduadas de
Cr$200,OO (duzentos cruzeiros) a Cr$2.000,OO
(dois mil cruzeiros) aplicáveis, diariamente, em
caso de infração continuada e reajustáveis de
acordo com os índices das ORTN - Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional.
§ 3° As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas por iniciativa da Secretaria Especial do Meio Ambiente ou do órgão estadual correspondente e constituirão, respectivamente, receita da
União ou do Estado, quando se tratar de multas.
§ 4° Aplicam-se às multas previstas nesta lei as
normas da legislação tributária e do processo administrativo fiscal que disciplinam a imposição e a cobrança das penalidades fiscais.

lEI N° 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981
Dispõe sobre a criação de estações
ecológicas, áreas de proteção ambiental,
e dá outras providências.
Art. 9° Em cada Área de Proteção ambiental,
dentro dos princípios constitucionais que regem o
exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo
estabelecerá normas, limitando ou proibindo:
a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras capazes de afetar mananciais de água;
b) a realização de obras de terraplenagem e a
abertura de canais, quando estas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas
locais;
c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da biota regional.
§ 1° A Secretaria Especial do Meio Ambiente, ou
Órgão equivalente no âmbito estadual em conjunto
ou isoladamente, ou mediante convênio com outras
entidades, fiscalizará e supervisionará as Áreas de
Proteção Ambiental.
§ 2° Nas Áreas de Proteção Ambiental, o
não-cumprimento das normas disciplinadoras previstas neste artigo sujeitará os infratores ao embargo das iniciativas irregulares, a medida cautelar de apreensão do material e das máquinas usadas nessas atividades, a obrigação de reposição e

lEI N°G.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a política nacional do
meio ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá outras
providências.

Dos Instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente
Art. 18. São transformadas em reservas ou
estações ecológicas, sob a responsabilidade do
Ibama, as florestas e as demais formas de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no art. 2° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro
de 1965 - Código Florestal, os pousos das aves de
arribação protegidas por conventos, acordos ou
tratados assinados pelo Brasil com outras nações.
Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que, de qualquer modo, degradarem reservas
ou estações ecológicas bem como outras áreas
declaradas como de relevante interesse ecológico,
estão sujeitas às penalidades previstas no art. 14
desta lei.

LEI N° 9.G05, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.
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CAPíTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° (VETADO)
Art. 2° Quem, de qualquer forma, concorre para
a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador,o membro de
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-Ia.

RESOLUÇÃO CONAMA N° 4, DE 18 DE
SETEMBRO DE 1985
Define reservas ecológicas, e dá outras providências.

o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, no uso das atribuições que lhe conferem a
lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, o Decreto n°
88.351, de 1Ede junho de 1983, alterado pelo, Decreto nE 91.305, de 3 de junho de 1985. Decreto n°
89.336, de 31 de janeiro de 1984, e tendo em vista o
que estabelece a lei n04.771, de 15 de setembro de
1965, alterada pela lei n06.535, de 15 junho de 1978,
e pelo que determina a Resolução Conama n° 8/84,
resolve:
Art. 1° São consideradas Reservas Ecológicas
as formações florísticas e as arcas de florestas de
preservação permanente mencionadas no artigo 18
da Lei n° 6.938/81, bem como as que forem estabelecidas pelo Poder Público de acordo com o que preceitua o artigo 1° do Decreto nE 89.336/84.
Art. 2° Para os efeitos desta resolução são estabelecidas as seguintes definições:
a) pouso de aves - local onde as aves se alimentam, ou se reproduzem, ou pernoitam ou descansam;
b) aves de arribação - qualquer espécie de ave
que migre periodicamente;
c) leito maior sazonal- calha alargada ou maior
de um rio, ocupada nos período anuais de cheia;
d) olho'd'água nascente -local onde se verifica
o aparecimento de água por afloramento do lençol
freático;
e) vereda - nome dado no Brasil Central para
caracterizar todo espaço brejoso ou encharcado que
contém nascentes ou cabeceiras de curso d'água de
rede de drenagem, onde há ocorrência de solos hi-
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dromóficos com renques, buritis e outras formas de
vegetação típica;
f) cume ou topo - parte mais alta de morro,
monte, montanha ou serra;
g) morro ou monte - elevação do terreno com
cota do topo com relação à base entre 50 (cinqüenta) a 300 (trezentos) metros e encostas com
declividade superior a 30% (aproximadamente
17°) na linha de maior declividade, o '1ermo" monte se
aplica de ordinário à elevação isolada na paisagem;
h) serra - vocábulo usado de maneira ampla
para terrenos acidentados, com fortes desníveis, freqüentemente aplicado a escarpas assimétricas, possuindo uma vertente abrupta e outra menos inclinada;
i) montanha - grande elevação do terreno, com
cota em relação à base superior a 300 (trezentos) metros e freqüentemente formada por agrupamento de
morros;
j) base de morro, monte ou montanha - plano
horizontal definido por planície ou superfície de lençol
d'água adjacente ou nos relevos ondulados, pela cota
de depressão mais baixa ao seu redor;
I) depressão - forma de relevo que se apresenta
em posição altimétrica mais baixa do que porções
contíguas;
m) linha de cumeada - interseção dos planos
das vertentes, definindo uma linha simples ou ramificada, determinadas pelos pontos mais altos a partir
dos quais divergem os declives das vertentes: também conhecida como "crista", "linha de crista" ou "cumeada";
n) REVOGADA.
o) REVOGADA.
p) duna - formação arenosa produzida pela
ação dos ventos no todo, ou em parte, estabilizada ou
fixada pela vegetação;
q) tabuleiro ou chapada - formas topográficas
que se assemelham a planaltos, com declividade média inferior a 10% (aproximadamente 6E) e extensão
superior a 10 (dez) hectares, terminados de forma
abrupta; a "chapada" se caracteriza por grandes superfícies a mais de 600 (seiscentos) metros de altitude;
r) borda de tabuleiro ou chapada - locais onde
tais formações topográficas terminam por declive
abrupto, com inclinações superior a 100% (cem por
cento) ou 45° (quarenta e cinco graus);
Art. 3° São reservas ecológicas:
a) os pousos das aves de arribação protegidos
por convênios, acordos ou tratados assinados pelo
Brasil com outras nações:
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b) as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas:
I - ao longo dos rios ou de qualquer outro corpo
d'água, em faixa marginal além do leito maior sazo~
nal, medida horizontalmente, cuja largura mínima
será:
-de 5 (cinco) metros para rios com menos de 10
(dez) metros de largura;
- igual à metade da largura dos corpos d'água
que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos metros);
- de 100 (cem) metros para todos os cursos
d'água cuja largura seja superior a 200 (duzentos)
metros;
11 - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios
d'água naturais ou artificiais, desde o seu nível mais
alto medido horizontalmente em faixa marginal cuja
largura mínima será:
- de 30 (trinta) metros para os que estejam situados em áreas urbanas;
- de 100 (cem) metros para os que estejam em
áreas rurais, exceto os corpos d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de
50 (cinqüenta) metros;
- de 100 (cem) metros para as represas hidrelétricas;
111- nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos d'água e veredas, seja qual for
a sua situação topográfica, com uma faixa mínima de
50 (cinqüenta) metros, e a partir de sua margem, de
tal forma que proteja, em cada caso, a bacia de drenagem contribuinte;
IV - no topo de morros, montes e montanhas,
em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 213 (dois terços) da altura mínima da
elevação em relação à base;
V - nas linhas de cumeadas, em área delimitada
a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois
terços) da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada
segmento da linha de cumeada equivalente a 1.000
(um mil) metros;
VI- nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 100% (cem por cento) ou 45° (quarenta e cinco graus) na sua linha de maior declive;
VII - nas restingas, em faixa mínima de 300 (trezentos) metros a contar da linha de preamar máximo;
VIII- nos manguezais, em toda sua extensão;
IX - nas dunas, como vegetação fixadora;
X - nas bordas de tabuleiros ou chapadas, em
faixa com largura mínima de 100 (cem) metros;

Sclembro de 200 I

XI - em altitude superior a 1.800 (um mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a sua vegetação;
XII- nas áreas metropolitanas definidas em lei,
quando a vegetação natural se encontra em clímax
ou em estágios médios e avançados de regeneração.
Art. 4° Nas montanhas ou serras, quando ocorrem dois ou mais morros cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a 500 (quinhentos) metros, a área total protegida pela reserva
ecológica abrangerá o conjunto de morros em tal situação e será delimitada à partir da curva de nível correspondente a 213 (dois terços) da altura, em relação
à base do morro mais baixo do conjunto.
Art. 5° Os estados e municípios, através de seus
órgãos ambientais responsáveis, terão competência
para estabelecer normas e procedimentos mais restritivos que os contidos nesta resolucão, com vistas a
adequá-Ia às peculiaridades regionais e locais.
Art. 6° O Conama estabelecerá, com base em
proposta, da SEMA, normas, critérios e padrões de
caráter geral que forem necessários ao cumprimento
da presente resolução.
Art. ]O Os casos omissos ou excepcionais serão
examinados e definidos pelo Conama.
Art. ao A presente resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Flávio Peixoto da Silveira, Presidente.
RESOlUÇÃO CONAMA N° 10, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1988
Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico das Áreas de Proteção
Ambiental.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA -, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 8° da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1988, e o
art. 7° do Decreto n° 88.351, de 1° de julho de 1983.
Resolve:
Art. 1° As Áreas de Proteção Ambiental- APAsão unidades de conservação, destinadas a proteger
e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes visando a melhor qualidade de
vida da população local e também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais.
Art. 2° Visando atender aos seus objetivos, as
APA terão sempre um Zoneamento Ecológico-Econômico.
Paragrafo único. O zoneamento acima referido
estabelecerá normas de uso, de acordo com as condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, agropastoris, extrativistas, culturais e outras.
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Art. 3° Qualquer que seja a situação dominial de
uma área, a mesma poderá fazer parte de uma APA.
§ 1° Se houver na área decretada outra unidade
de conservação, de manejo, ou outras situações especiais de proteção ambiental, administradas efetivamente pelo Poder Público as mesmas serão consideradas como zonas de usos especiais.
§ 2° Em relação às atividades antrópicas realizadas nas zonas especiais, a administração da APA terá
sempre ação supletiva, para assegurar que os objetivos
previstos na Lei n° 6.902/81, sejam mantidos.
Art. 4° Todas as APA deverão te~ zona de vida
silvestre nas quais será proibido ou regulado o '~30
dos sistemas naturais.
§ 1° As reservas ecológicas públicas ou privadas assim consideradas de acordo com o Decreto Federal n° 89.336, de 31 de janeiro de 1984, E' outras
áreas com proteção legal equivalente, existentel:> em
território das APA, constituirão as Zonas de Preservação de Vida Silvestre. Nela serão proibidas as atividades que importem na alteração antrópica da biota.
§ 2° Serão consideradas como Zona de Conser··
vação da Vida Silvestre as áreas nas quais podará. ser
admitido um uso moderado e autosustentado da biota
regulado de modo a assegurar a manutenção dos
ecossistemas naturais.
Art. 5° Nas APA onde existam ou possam existir
atividades agrícolas ou pecuárias, haverá Zona de
Uso Agropecuário, n~s quais serão proibidos ou re~ulados os usos ou práticas capazes de causar senslvel
degradação do meio ambiente.
§ 1° Para os efeitos desta resolução, não admitida nessas zonas a utilização de agrotóxicos e outros
biocidas que ofereçam riscos sérios na sua utilização,
inclusive no que se refere ao seu poder residual. A
SEMA relacionará as classes de agrotóxicos de uso
permitido nas APA.
§ 2° O cultivo da terra será feito de acordo com
as práticas de conservação do solo recomendadas
pelos órgãos oficiais de extensão agrícola.
§ 3° Não será admitido o pastoreio excessivo,
considerando-se como tal aquele capaz de acelerar
sensivelmente os processos de erosão.
Art. 6° Não são permitidas nas APA as atividades de terraplanagem, mineração, dragagem e escavação que venham a causar danos ou degradação do
meio ambiente e/ou perigo para pessoas ou para a biota.
Parágrafo único. As atividades acima referidas,
num raio mínimo de 1.000 (mil) metros no entorno das
cavernas, corredeiras, cachoeiras, monumentos na-
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turais, testemunhos geológicos e outras situações semelhantes, dependerão de prévia aprovação de estudos de impacto ambiental e de licenciamento especiai, pela entidade administradora da APA.
Art. 7° Qualquer atividade industrial potencialmente capaz de causar poluição além da licença ambiental prevista na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1988, deve~á também. t~r uma licença especial emitida pela entidade administradora da APA.
Art. 8° Nenhum projeto de urbanização poderá
ser implantado numa APA, sem a prévia autorização
de sua entidade administradora, que exigirá:
a) adequação com o Zoneamento Ecológico-Econômico da área;
b) implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos;
c) sistema de vias públicas sempre que possível
e curvas de nível e rampas suaves com galerias de
águas pluviais;
d) lotes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo menos 20% da área do terreno;
e) programação de plantio de áreas verdes com
uso de espécies nativas;
f) traçado de ruas e lotes comercializáveis com
respeito a topografia com inclinação inferior a 10%.
Art. 9° Nos loteamentos rurais, os mesmos deverão ser previamente aprovados pelo Incra e pela
entidade administradora das APA.
Parágrafo único. A entidade administradora da
APA poderá exigir que a área que seria destinada, em
cada lote, à reserva legal para defesa da floresta nativa e áreas naturais, fique concentrada num só lugar,
sob a forma de condomínio formado pelos proprietários dos lotes.
Art. 10. A vigilância da APA poderá ser efetuada
mediante termo de acordo entre a entidade administradora do Poder Público ~ organizações não-governamentais aptas a colaborar e de reconhecida idoneidade técnica e financeira.
Art. 11. Esta resolução entra em vigor na data da
sua publicação.
João Alves Filho, Presidente - Fernando César de Moreira Mesquita, Secretário-Executivo.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.46212000

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
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da Comissão determinou a abertura, e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de
28-4-2000 a 8-5-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. nilton Araruna de Almeida, Secretário.

Aure-

I - Relatório
O Projeto de Lei n° 2.46212000, em epígrafe,
pretende a criação, na Serra da Meruoca, localizada
nos Municípios de Meruoca, Massapê, Alcântara e
Sobral, todos no Estado do Ceará, de uma Área de
Proteção Ambiental- APA -, para, entre outros objetivos, garantir na biorregião daquela serra, a conservação de remanescentes das florestas caducifólias e
subcaducifólias, proteger os recursos hídricos, proteger a fauna e flora silvestres, promover a recomposição da vegetação natural, melhorar a qualidade de
vida das populações residentes, mediante orientação
e disciplina das atividades econômicas locais, ordenar o turismo ecológico, fomentar a educação ambientai, preservar as culturas e tradições locais.
Para viabilizar esses objetivos, propõe o nobre
deputado, em seu projeto, a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico a ser regulamentado
por instrução normativa do Ibama, definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada
zona e as que deverão ser restringidas e proibidas.
Além disso, o texto do projeto também prevê a utilização de instrumentos legais e dos incentívos financeiros governamentais, para assegurar a proteção da biota, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais, como, por
exemplo, a promoção de programas específicos de
educação ambiental, extensão rural, saneamento básico e incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do Patrimônio Natural- RPPN.
Em complemento - conforme justifica o autoré preciso lembrar que a Serra da Merouca não é um
vazio populacional. Vive na região uma população rural que depende da terra e dos seus recursos naturais
para a sua subsistência. Há na região cerca de 4.800
estabelecimentos rurais para uma área dE! 54.575
hectares. Desse total, 76% tem menos de 10 hectares, ocupando 26% da área total e apenas 1,6%, €mtre 100 e 1.000 hectares, ocupam 26,6% da área.
Por outro lado, as APA podem ser criadas ou formadas por áreas privadas. Não se exige, nesse caso,
a desapropriação das propriedades particulares, nem
tampouco a expulsão das populações locais. Elas podem ser vistas como instrumento de ordenamento do
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uso do solo que, como todo instrumento dessa natureza, visa conciliar os usos humanos com os imperativos de ordem ambiental.
No prazo regimental, a proposição não recebeu
emendas, nesta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, a quem cabe analisar
o mérito do Projeto de Lei nO 2.46212000, nos limites
fixados no art. 32, inciso IV, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
" - Voto do Relator
Analisando-se o mérito da proposição, fica evidente que o objetivo principal do processado é compatibilizar a preservação da riqueza cênica e biológica da região com um crescimento econômico, mediante a criação de Área de Proteção Ambiental - APA.
Assim, tem reflexos altamente positivos para a melhoria das condições de vida da população da região.
Merece, portanto, nosso apoio a presente proposição, quanto a justeza e a oportunidade, por ser
ecologicamente correta, socialmente justa, economicamente eficaz e politicamente democrática. Aliás,
num país que ainda não reconheceu na biodiversidade um dos seus recursos estratégicos mais importantes; que ainda não acordou para o drama iminente da
crise de oferta de água doce no planeta e que, lamentavelmente, não pratica o desenvolvimento sustentável, iniciativa como esta merece todo o apoio institucional para ser efetivada, porque "o processo desordenado e predatório de ocupação e exploração dos recursos naturais que se vem observando na região ao
longo dos anos vem provocando a destruição desses
ecossistemas, com graves danos ecológicos e econômicos para a população local e para o estado".
Esse reconhecimento, fruto de duas audiências
públicas, concluiu que o modo mais eficaz de preservação da Serra de Meruoca era a criação de uma
Área de Proteção Ambiental - APA -, consideravelmente mais adequada às necessidades da região.
Entretanto, do conteúdo do projeto, tenho duas
considerações.
A primeira refere-se ao Zoneamento Ecológico-Econômico (inciso I do art. 3°). De fato deve mesmo ser elaborado e implementado como forma de ordenamento das atividades econômicas e dos vários
usos possíveis em qualquer Unidade de Conservação, e mais ainda em uma APA, posto que neste caso
o domínio da terra continua sendo privado. Ocorre
que, no mais das vezes, a sugestão de um zoneamento "durante" a implantação da Unidade de Conservação se transforma em letra morta em vista das
dificuldades financeiras do órgão responsável, do
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empenho das autoridades e, principalmente, porque
se tratará de medida não impositiva, ou seja, quando
se diz que a realização do zoneamento se dará "na
implantação", significa que poderá ser realizado ad
aeternum, mesmo porque a unidade já terá sido criada e os controles já estarão sendo exercidos.
Assim, nestes termos, apoiando e prestigiando
o zoneamento, sugiro que ele seja elaborado previamente à implantação da APA, desse modo estarão
mobilizados todos os interesses em que o mesmo se
realize, e, coerentemente, será o zoneamento que determinará a priori os níveis e modos de exploração e
preservação da área.
A segunda ponderação refere-se ao Conselho
Gestor da APA (art. 7°). Ao firmar que o Ibama deverá
criar o órgão gestor, embora seja este responsável
por funções importantíssimas relativas à APA, inclusive pelo zoneamento, o autor silencia em relação aos
membros e participantes deste conselho, o que permite ao Ibama se articular exclusivamente ao seu critério para implantar a APA.
Sugiro, portanto, que haja previsão de participação no Conselho Gestor da APA de representantes
dos Executivos e Legislativos municipais, bem como
de representantes diretos das comunidades envolvidas (associações de produtores, cooperativas, sindicatos).
Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação
de Projeto de Lei n° 2.462, de 2000, com duas emendas, que anexamos a este voto.
Sala da Comissão, 12 de setembro de 2000. Deputado Regis Cavalcante, Relator.
EMENDA N° 1 - SUBSTITUTIVA
Dê-se as seguintes redações ao art. 3° do projeto, renumerando-se os demais, e ao art. 4°, renumerado:
"Art. 3° Antes da implantação da APA Serra da
Meruoca será elaborado Zoneamento Ecológico-Econômico, a ser regulamentado por instrução
normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA -, definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que deverão ser restringidas e
proibidas." (NR)
"Art. 4° Durante a implantação e gestão da APA
Serra da Meruoca serão adotas, entre outras, as seguintes medidas:
I - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar
a proteção da biota, o uso racional do solo e outras
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medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais;
11 - aplicação de medidas legais destinadas a
impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental;
111- divulgação das medidas previstas nesta lei,
objetivando o esclarecimento da comunidade local
sobre a APA e suas finalidades;
IV - promoção de programas específicos de
educação ambiental, extensão rural e saneamento
básico;
V - incentivo ao reconhecimento de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural- RPPN -, instituídas pelo Decreto nO 1.922, de 5 de junho de 1996, junto aos proprietários, cujas propriedades encontrem-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da
APA." (NR)
Sala da Comissão, 12 de setembro de 2000. Deputado Regis Cavalcante, Relator.
EMENDA N° 2 - SUBSTITUTIVA
Dê-se a seguinte redação ao art. 7° do projeto,
renumerado como art. 8°:
"Art. 7° O Ibama criará o Conselho Gestor da
APA e grupos técnicos para apoiar a implementação
das atividades de administração, a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico e do Plano de Gestão Ambiental.
Parágrafo único. São membros natos do Conselho Gestor da APA um representante do Poder Executivo e outro do Legislativo dos municípios envolvidos
diretamente na criação da Unidade de Conservação,
bem como um representante dos segmentos representativos da sociedade civil." (NR)
Sala da Comissão, 12 de setembro de 2000. Deputado Regis Cavalcante, Relator.
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°
2.462, de 2000, com emendas, nos termos do parecer do relator, Deputado Regis Cavalcante.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ana Catarina, Presidente; Tilden Santiago, Glycon
Terra Pinto e Luciano Pizzatto, Vice-Presidentes;
Badu Picanço, Celso Russomanno, João Paulo, José
Borba, José Carlos Coutinho, Luiz Alberto, Luiz Bittencourt, Luiz Ribeiro, Milton Barbosa, Pedro Bittencourt, Regis Cavalcante, Ricarte de Freitas, Ronaldo
Vasconcellos, Welinton Fagundes, Elias Murad, Fát;-
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ma Pelaes, íris Simões, Paulo Gouvêa, Fernando Gabeira, Manoel Vitório, Vafdeci Paiva, Paes Landim, Silas Brasileiro, Vanessa Grazziotin e Wagner Rossi.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputada Ana Catarina, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N°1-CDCMM
Dê-se as seguintes redações ao art. 3° do projeto,
renumerando-se os demais, e ao art. 4°, renumerado:
"Art. 3° Antes da implantação da APA Serra da
Meruoca será elaborado Zoneamento Ecológico-Econômico, a ser regulamentado por instrução
normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, definindo as atividades a serem permitidas ou incentivadas em cada zona e as que deverão ser restringidas e
proibidas." (NR)
"Art. 4° Durante a implantação e gestão da APA
Serra da Meruoca serão adotas, entre outras, as seguintes medidas:
I - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar
a proteção da biota, o uso racional do solo e outras
medidas referentes à salvaguarda dos recursos ambientais;
11 - aplicação de medidas legais destinadas a
impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da qualidade ambiental;

111- divulgação das medidas previstas nesta lei,
objetivando o esclarecimento da comunidade local
sobre a APA e suas finalidades;
IV - promoção de programas específicos de
educação ambiental, extensão rural e saneamento
básico;
V - incentivo ao reconhecimento de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural- RPPN -, instituídas pelo Decreto n° 1.922, de 5 de junho de 1996, junto aos proprietários, cujas propriedades encontrem-se inseridas, no todo ou em parte, nos limites da
APA" (NR).
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputada Ana Catarina, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N°2-CDCMM
Dê-se a seguinte redação ao art. 7° do projeto,
renumerado como art. 8°:
"Art. 7° O Ibama criará o Conselho Gestor da
APA e grupos técnicos para apoiar a implementação
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das atividades de administração, a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico e do Plano de Gestão Ambiental.
Parágrafo único. São membros natos do Conselho Gestor da APA um representante do Poder Executivo e outro do Legislativo dos Municípios envolvidos
diretamente na criação da Unidade de Conservação,
bem como um representante dos segmentos representativos da sociedade civil." (NR)
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputada Ana Catarina, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 2.650-A, DE 2000
(Do Sr. Augusto Nardes)
Institui forma alternativa de pagamento dos débitos relativos a crédito rural,
das operações que menciona; tendo parecer: da Comissão de Agricultura e Política
Rural, pela aprovação, com emendas (relatora: Deputada Kátia Abreu).
(Às Comissões de Agricultura e Política Rural; de Finanças e Tributação (mérito e
Art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
• Projeto inicial publicado no OCO de 1°-4-2000.

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POlíTICA RURAL
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas
parecer da relatora
complementação de voto
emendas oferecidas pela relatora (5)
parecer da Comissão
emendas adotadas pela Comissão (5)

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA
RURAL
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.650/2000
Nos termos do art. 119, I e § 10, 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 19-4-2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.
Sala da Comissão, 28 de abril de 2000. - Moizés
Lobo da Cunha, Secretário.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Setembro de 200\

I - Relatório

o nobre Deputado Augusto Nardes apresentou
este projeto de lei que objetiva equacionar, uma vez
mais, o crônico problema do endividamento do setor
agropecuário.
Intenta, referida proposta, trazer à renegociação
das dívidas decorrentes do crédito agrícola, a sistemática implantada - com base na Lei n° 9.964, de
10-4-2000 - para o refinanciamento das dívidas tributárias e contributivas federais, mediante a renegociação de débitos tributários e das contribuições previdenciárias, para pagamento mediante prestações
vinculadas ao faturamento da empresa, no que é denominado Programa de Recuperação Fiscal- REFIS.
Neste caso, o PL propõe que os débitos agrícolas de que tratou a Lei da Securitização (Lei n° 9.138,
de 29-11-95), renegociados ou não, sejam a crité~io
do mutuário, repactuados em prazos e condições diferenciados, da seguinte forma:
a) a taxa de juros a ser aplic:::lda 8.0
saldo devedor consolidado será de 3% a.a.,
mais a equivalência-produto;
b) a dívida será paga em prestações
anuais, sendo o valor de cada parcela determinado como percentual da renda bruta do
mutuário no ano imediatamente anteit':);, limitada em:
b1) 0,3% a 0,6% no caso de miniprodutores e agricultores familiares;
b2) 0,6% a 1,5%, no caso de pequenos produtores;
b3) 1,5% a 2,5%, no caso de médios
produtores;
b4) 2,5% e 4%, no caso de grandes
produtores.

o projeto de lei remete a classificação dos produtores aos parâmetros tradicionalmente utilizados
no Sistema Nacional de Crédito Rural e os critérios
de estabelecimento da renda bruta do mutuário ao
regulamento da lei.
Estabelece, ainda, a possibilidade de, a critério
do mutuário, ser permitida a renegociação a percentuais superiores ao limite máximo de comprometimento da renda bruta definido.
Estabelece, também, que o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao valor da mesma alíquota
sobre a média das receitas brutas obtidas pelo mutuário nos três anos anteriores à vigência da lei.
Determina que a instituição financeira não poderá exigir garantias adicionais, bem como que, no li-
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mite destas garantias, os herdeiros e sucessores do
mutuário responderão pelas dívidas renegociadas.
Propõe, o projeto de lei em comento, que o mutuário que não pagar três parcelas consecutivas do
débito renegociado será punido com a rescisão automática do contrato, devendo pagar, de imediato, a totalidade do débito.
Apresentado em março de 2000, o projeto de lei
ora apreciado foi distribuído às Comissões de Agricultura e Política Rural, de Finanças e Tributação (mérito
e art. 54) e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54). A apreciação pelas comissões é conclusiva,
por enquadramento no art. 24, inciso 11, do Regimento
interno.
Nesta CAPR, esgotado o prazo regimental, não
foram apresentadas emendas.
É o relatório.
11- Voto da Relatora

Louvável é a iniciativa do insigne Deputado Augusto Nardes ao elaborar este projeto de lei. Trata,
com efeito, de tema dos mais pertinentes a serem discutidos nesta Casa.
Como bem diz o autor, em sua justificação, a
questão do endividamento agrícola tem sido objeto
de recorrente discussão no Congresso Nacional e
nas mais diversas instâncias de governo, repercutindo o debate que se trava no seio da sociedade, em
especial no meio rural.
Ao longo das últimas décadas esta questão vem
se agravando, desaguando em crises cíclicas, dentre
as quais se destacam a que sucedeu a implantação
do Plano Collor I (e que persistiu durante a realização
da CPMf de 1993), a que deu margem ao "caminhonaço" de 1995 (que resultou na Lei da Securitização)
e, ainda, a grande mobilização das lideranças rurais
em 1999, em torno de projeto de lei do mesmo autor
(ao qual havia sido proposto substitutivo, pelo nobre
Deputado Ronaldo Caiado).
Em todas aquelas oportunidades, o que se buscava era uma solução ao grande impasse criado pelos descaminhos de nossa política agrícola - que se
notabiliza por proteger o sistema financeiro em detrimento do setor produtivo - e pelos impactos decorrentes da aplicação dos vários planos de estabilização econômica, desde 1986, que golpearam fortemente o setor agropecuário nacional.
Todos estes fatores, incluindo a aplicação do
Plano Real, ocasionaram um descasamento entre o
valor dos débitos agrícolas e da receita dos produtores e causaram uma depressão nos preços dos produtos e na renda do agricultor, numa quadra particu-
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larmente adversa, com juros estratosféricos e preços
de insumos liberados. O setor rural foi a âncora verde
do mais bem sucedido plano de estabilização econômica, cujos frutos a Nação ainda colhe, porém o prejuízo causado à estrutura produtiva do meio rural ainda está por ser adequadamente dimensionado. Entretanto, inquestionavelmente, é de grande monta.
De tudo isto decorre um claro e insofismável
prejuízo ao setor produtivo da agricultura nacional.
Resulta, este quadro, numa inequívoca perda de renda e descapitalização do produtor rural e na total incapacidade de pagar uma dívida irreal, inflada por taxas
e juros não condizentes com a rentabilidade da atividade, sem contar as inúmeras formas dissimuladas
de transferência de renda - ilegais ou antiéticas - do
setor produtivo para o setor financeiro, conforme a
magnífica radiografia realizada pela citada CPMI do
endividamento rural.
Todas as tentativas de um equacionamento definitivo desta questão foram infrutíferas. No mais das
vezes, apenas postergaram a solução. Deram um ''fôlego" ao mutuário mas não resolveram definitivamente o impasse e nem pacificaram o campo.
Aparentemente, as dívidas fiscais do empresariado urbano com a União caminhavam para a mesma
situação. Tornavam-se, a cada dia, mais "impagáveis", se me permitem a expressão forçada. Em boa
hora, o Poder Executivo ousou buscar fórmula criativa
- e o Congresso Nacional aprimorou-a e aprovou-a na forma do Refis, que permite a renegociação das
dívidas condicionando o valor de cada parcela à efetiva capacidade de pagamento do mutuário, representada por um percentual de seu faturamento.
Com isso, acabaram-se as renegociações de fachada, de mútua falsidade. A dívida será paga, porque estará vinculada à efetiva capacidade de pagamento apresentada pelo mutuário, não importa quanto tempo isso leve. Mas melhor o pagamento a longo
prazo do que sucessivas e repetidas renegociações,
que não levam à efetiva quitação da dívida, mantêm a
inadimplência e limitam a capacidade de retomada do
processo produtivo.
Parece haver sido este o propósito maior do autor deste projeto de lei. Trazer às dividas rurais, o mesmo tratamento dado pelo Poder Executivo às dívidas
fiscais e, com isto, dar solução a um problema que se
arrasta há anos, marcando um crônico contencioso
em que perdedores são os produtores e a Nação brasileira.
O bem elaborado projeto de lei do Deputado Augusto Nardes deixa clara a intenção de não propor o
perdão da dívida rural mas, sim, buscar um equacio-
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namento adequado, que permita o pagamento da dívida e a retomada da atividade produtiva dos agricultores endividados.
Deve-se ressaltar que inclui, no projeto em comento, dispositivos que assegurem seriedade e comprometimento dos mutuários no pagamento da dívida, não obstante permita alongar o prazo a muitos e
muitos anos, de acordo com a renda do produtor.
Dentre esses dispositivos, pontuamos o que se
refere ao estabelecimento de um valor mínimo da parcela, indexado à média da receita obtida nos últimos
três anos anteriores à lei, de maneira a coibir eventuais tentativas de fraude, consubstanciadas em apresentação de renda reduzida, para diminuir o valor das
parcelas a pagar.
Outro, refere-se à pena de pagamento imediato
do total de débito a quem atrasar o pagamento por
mais de três meses consecutivos. Outro mais, refere-se à vinculação da dívida às garantias, como responsabilidade dos herdeiros e sucessores do mutuário, medida adequada quando se considera a possibilidade de o débito prolongar-se ao longo de muitos
anos.
Assim, por representar efetiva possibilidade de
adequada solução ao grande e crônico impasse criado no Brasil, relativamente às dívidas oriundas do
crédito rural, por sinalizar a possibilidade de alavancar a retomada da atividade agropecuária brasileira
em moldes de maior dinamismo e, conseqüentemente, permitir visualizar o aumento da produção agrícola, das exportações do agronegócio brasileiro e do
pleno abastecimento do mercado interno, cremos que
o projeto de lei constitui-se, sob a ótica exclusiva do
setor agropecuário, em importante contribuição ao
País.
Temos consciência de que aspectos financeiros
e orçamentários e, mesmo, de iniciativa, impregnam o
Projeto de Lei de dúvidas acerca de sua constitucionalidade e adequação financeira e orçamentária.
Entretanto, a teor do Regimento Interno, em seu art.
55, que dispõe que "a nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica", entendo que a Comissão de Agricultura e
Política Rural não deva e não possa se manifestar sobre esses aspectos.
Temos a convicção que as demais comissões
designadas apreciarão o projeto de lei levando em
conta esses aspectos e, na medida do possível, esc 0imarão os possíveis vícios e equívocos que eventualmente possua, no sentido de aprimorá-lo e dar, ao
País, um diploma legal que se revestirá em importante fator de desenvolvimento do setor rural brasileiro.
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Sob a ótica específica do setor agropecuário, o projeto de lei merece o nosso apoio.
Voto, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei
n° 2.650, de 2000.
Sala da Comissão 5 de outubro de 2000. - Deputada Kátia Abreu R~latora.
•
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

1- Relatório
Na qualidade de relatora do projeto de lei em
epígrafe, do ilustre Deputado Augusto Nardes, ressalto que em virtude da relevância desta matéria procurei ouvir as diversas instituições do setor rural brasileiro, como Confederação Nacional da Agricultura CNA -, Organização das Cooperativas Brasileiras OCB - e Confederação Nacional dos Trabalhadores
da Agricultura - CONTAG -, lideranças e parlamentares da Comissão de Agricultura, concluindo sobre a
relevância e a oportunidade da aprovação do referido
projeto no momento em que estamos em negociação
com o governo sobre o endividamento rural.
Com o advento da edição da Medida Provisória
n° 2.196-3, de 2001, os débitos do setor rural, especificamente aqueles relacionados com as instituições
federais, estão na eminência de serem transferidos
para a União, sugerindo uma mudança de característica, que passará a ter tratamento de débito fiscal, situação muito gravosa para o produtor rural que não
puder honrar com o pagamento de seu débito, pois
não terá com quem negociar a sua dificuldade e verá
seu nome inscrito na dívida ativa, inviabilizando ainda
mais sua situação.
Salienta-se que a hora é muito propícia para a
discussão da referida proposta e das alterações sugeridas, pois estando as dívidas com características
fiscais, merece ter, o produtor rural, o mesmo tratamento dado às pessoas jurídicas através do Refis, assegurando ao setor rural as condições necessárias e
compatíveis de pagamento do débito, em função da
sua renda e, instituindo mecanismos de renegociação
que não coloque o produtor rural na condição de ver
sua dívida inscrita no Cadin, ficando impedidos de realizar qualquer operação comercial e até de venda de
qualquer outro bem imóvel não relacionado com o débito, já garantido por hipoteca, nas formas definidas
pelo Decreto-Lei n° 167/67.
O setor rural emprega 27% da população ativa
deste País, contribuindo com o agronegócio brasileiro, com transações econômicas equivalentes a 37%
do PIB, demonstrando sua importância econômica e
social e a necessidade de que seus débitos sejam
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também equacionados, para que a agropecuária continue ajudando o crescimento econômico e com a situação superavitária da balança comercial brasileira.
Tendo em vista que o Deputado Silas Brasileiro
e outros parlamentares apresentaram diversas sugestões que muito contribuíram para a melhoria da
proposta original, estou encaminhando em anexo cinco emendas de minha autoria, conforme faculta o regimento, com o meu voto favorável.
Voto da Relatora
Diante do exposto, voto pela aprovação do PL nO
2.650/00, do Deputado Augusto Nardes, apresentando cinco emendas anexas.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputada Kátia Abreu, Relatora.
EMENDA OFERECIDA PELA RELATORA N° 1
Dê-se ao inciso I do art. 2° do PL n° 2.650, de
2000, a seguinte redação:
I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, à taxa de juros de três por cento ao ano.
Justificação
A vinculação de pagamento das parcelas à variação de preços mínimos tem-se mostrado danosa à
política agrícola, visto que ao estimular determinados
produtos agropecuários eleva-se o estoque das dívidas vinculadas a este parâmetro.
A indexação aos preços mínimos deve ser utilizada apenas nas operações de custeio agrícola, traduzindo nesta hipótese, em importante instrumento
de planejamento governamental no apoio ao segmento rural, a exemplo do target price adotado pelos
Estados Unidos da América.
A adoção do mecanismo de preços de intervenção governamental nas operações de crédito rural tem
fundamentação econômica apenas como apoio à comercialização, descartando-se o seu uso para vinculá-lo a estoque de dívidas do passado, cujos saldos devedores foram majorados devido à utilização de índices
de correção monetária com evolução bastante superior
ao crescimento da renda do setor agropecuário.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Kátia Abreu, Relatora.
N° 2
Dê-se a seguinte redação ao art. 3° do PL n°
2.650, de 2000:
Art. 3° Incluem-se nos dispositivos desta lei, as
dívidas renegociadas ou não, referidas nos §§ 6°, 6°
A, 6° B, do art. 5°, da Lei n° 9.138, de 1995, com a re-
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dação dada pela Lei n° 9.866, de 1999, inclusive
aquelas contratadas até 31-12-98 e com recursos do
FAT, Finame, Finep, Funcafe, BNDES, Prodecer e
Fundos Constitucionais.
Justificação
A Lei n° 9.138 determinou a renegociação das
dívidas originárias do crédito rural contratadas até
20-6-95, contudo, após esta data, muitas operações
rurais continuaram tendo seus saldos devedores corrigidos por indexadores do tipo IGP-M, IGP-DI, TR,
TJPL, Variação Cambial etc, absolutamente estranhos à atividade agropecuária, gerando descasamentos entre a evolução dos saldos e a receita agropecuária.
Com a implementação do Plano Real e a conseqüente desindexação da economia não se justifica a
utilização e vinculação de índices no crédito rural,
merecendo os tomadores a oportunidade de renegociarem seus débitos, em condições mais favorecidas.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Kátia Abreu, Relatora.

N°3
Inclua-se o art. 4° ao PL n° 2. 650, de 2000, renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
Art. 4° As operações contratadas ou renegociadas ao amparo do Programa de Revitalização das
Cooperativas Agropecuárias - RECOOP, instituído
pela Medida Provisória n° 2.160-40, de 24-8-2001 , terão seus cronogramas de reembolso fixados em 20
anos, com taxa de juros de três por cento ao ano.
Justificação
As cooperativas agropecuárias em sua maioria,
congregam em seus quadros mini e pequenos produtores rurais. O alongamento do prazo para 20 anos e a
fixação de juros de 3% ao ano, mantém coerência
com proposta aplicável aos demais produtores rurais.
Destaca-se ainda que, nas condições atuais, de
correção do saldo devedor pelo índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação
Getúlio Vargas, acrescido da taxa de juros de quatro
por cento ao ano é incompatível com a evolução da
renda do setor agropecuário.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Kátia Abreu, Relatora.

N°4
Dê-se nova redação ao § 2° do art. 2° do PL n°
2.650, de 2000:
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§ 2° Fica instituído, para fins de comprovação de
receita bruta agropecuária do mutuário, a Declaração
Semestral de Vendas Efetuadas (DSVE) para fixação
da base de cálculo de pagamentos de prestações
anuais, cabendo ao Poder Executivo a regulamentação dos procedimentos normativos.
Justificação
A emenda ora proposta estabelece a criação de
uma declaração obrigatória semelhante à Declaração
da Contribuição de Tributos Federais (DCTF) exigido
das empresas em projeto semelhante destinado às
pessoas jurídicas. Este documento passaria a compor a declaração de renda do produtor, no final de
cada exercício fiscal.
Assim, estabelecem-se ao produtor rural pessoa física obrigações semelhantes àquelas impostas
aos beneficiários do Refis, permitindo-se por meio da
DSVE apurar a base de cálculo para o pagamento
das parcelas da dívida.
A regulamentação governamental da DSVE Iimitar-se-á a fixação de critérios, prevendo-se a hipótese de contemplar aqueles produtores rurais que estão fora da atividade econômica produtiva ou que dela
já saíram para outras atividades. Também, por ocasião da regulamentação federal deverão ser previstos
hipóteses de não pagamento de prestação em razão
de fatores previstos na legislação do crédito rural.
Sugere-se ainda ser objeto de regulamentação
do poder executivo negociação entre produtores e governo para fixação de metas individuais de produção
com o objetivo de viabilizar a liquidação da dívida
confessada.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Kátia Abreu, Relatora.

N° 5
Dê-se a seguinte redação ao § 4° do art. 2° do
Projeto de Lei n° 2.650, de 2000:
§ 4° O enquadramento do mutuário, como mini,
pequeno, médio ou grande produtor obedecerá os critérios estabelecidos no § 1°, do art. 10, da Lei n°
10.193, de 14 de fevereiro de 2001 e quanto a classificação do produtor rural em regime de economia familiar serão adotados os critérios aplicáveis ao Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF.
Justificação
Na redação original do Projeto a classificação
de porte do mutuário dar-se-á pelos critérios tradicionais do Sistema Nacional de Crédito Rural que encontram-se desatados.
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Nos programas especiais de financiamento, instituídos pelo Governo Federal, a exemplo dos Fundos
Constitucionais e do Programa Nacional da Agricultura Familiar a classificação de tamanho do produtor
apresenta-se muito mais adaptado do que os antigos
paradigmas definidos no Manual de Crédito Rural.
Esta emenda incorpora novos processos de
classificação do produtor rural coerente com a legislação mais recente.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Kátia Abreu, Relatora.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o PL n°
2.650/00, com cinco emendas, nos termos do parecer
da Relatora, Deputada Kátia Abreu, com complementação de voto. Abstiveram-se de votar os Deputados
João Grandão, Luci Choinacki, Nilson Mourão, Padre
Roque e José Pimentel.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luís Carlos Heinze (Presidente), Ronaldo Caiado,
Moacir Micheletto e Josué Bentson (Vice-Presidentes),
B. Sá, Carlos Batata, Carlos Dunga, Helenildo Ribeiro,
José Carlos Elias, Nelson Marquezelli, Odílio Balbin'Jni,
Saulo Pedrosa, Xico Graziano, Abelardo Lupion, Afjauto Pereira, Francisco Coelho, Joel de Hollanda, Kátia
Abreu, Paulo Braga, Roberto Balestra, Roberto Pessoa,
Confúcio Moura, Igor Avelino, Marcelo Castro, Nelson
Meurer, Silas Brasileiro, Themístocles Sampaio,
Waldemir Moka, Wilson Santos, João Grandão, LUGi
Choinacki, Nilson Mourão, Padre Roque, Augusto i\lardes, Hugo Biehl, Telmo Kirst, Ezídio Pinheiro, Márcio
Bittar, Dilceu Sperafico, Giovanni Queiroz, Romeu Anízio e, ainda, Antônio Jorge, Zila Bezerra, Joaquim Francisco, Werner Wanderer, Darcísio Perondi, José Pimentel, Fetter Júnior e Eujácio Simões.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Luís Carlos Heinze, Presidente.
EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO
N°1 - CAPR
Dê-se ao inciso I do art. 2° do PL n° 2.650, de
2000, a seguinte redação:
I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, à taxa de juros de três por cento ao ano.
Justificação
A vinculação de pagamento das parcelas à variação de preços mínimos tem-se mostrado danosa à
política agrícola, visto que ao estimular determinados
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produtos agropecuários eleva-se o estoque das dívidas vinculadas a este parâmetro.
A indexação aos preços mínimos deve ser utilizada apenas nas operações de custeio agrícola, traduzindo nesta hipótese, em importante instrumento
de planejamento governamental no apoio ao segmento rural, a exemplo do target price adotado pelos
Estados Unidos da América.
A adoção do mecanismo de preços de intervenção governamental nas operações de crédito rural tem
fundamentação econômica apenas como apoio à comercialização, descartando-se o seu uso para vinculá-lo a estoque de dívidas do passado, cujos saldos devedores foram majorados devido à utilização de índices
de correção monetária com evolução bastante superior
ao crescimento da renda do setor agropecuário.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Luís Carlos Heinze, Presidente.
N°2-CAPR
Dê-se a seguinte redação ao art. 3° do PL n°
2.650, de 2000:
Art. 3° Incluem-se nos dispositivos desta Lei, as
dívidas renegociadas ou não, referidas nos §§ 6°, 6°
A, 6° B, do art. 5°, da Lei n° 9.138, de 1995, com a redação dada pela Lei n° 9.866, de 1999, inclusive
aquelas contratadas até 31-12-98 e com recursos do
FAT, Finame, Finep, Funcafé, BNDES, Prodecer e
Fundos Constitucionais.
Justificação
A Lei n° 9.138 determinou a renegociação das
dívidas originárias do crédito rural contratadas até
20-6-95, contudo, após esta data, muitas operações
rurais continuaram tendo seus saldos devedores corrigidos por indexadores do tipo IGP-M, IGP-DI, TR,
TJPL, Variação Cambial etc, absolutamente estranhos à atividade agropecuária, gerando descasamentos entre a evolução dos saldos e a receita agropecuária.
Com a implementação do Plano Real e a conseqüente desindexação da economia não se justifica a
utilização e vinculação de [ndices no crédito rural,
merecendo os tomadores a oportunidade de renegociarem seus débitos, em condições mais favorecidas.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2.001. Luís Carlos Heinze, Presidente.
N°3 - CAPR
Inclua-se o art. 4° ao PL n02.650, de 2000, renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
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Art. 4° As operações contratadas ou renegociadas ao amparo do Programa de Revitalização das
Cooperativas Agropecuárias - RECaap, instituído
pela Medida Provisória n02.160-40, de 24-8-2001, terão seus cronogramas de reembolso fixados em 20
anos, com taxa de juros de três por cento ao ano.
Justificação
As cooperativas agropecuárias em sua grande
maioria, congregam em seus quadros mini e pequenos produtores rurais. a alongamento do prazo para
20 anos e a fixação de juros de 3% ao ano, mantém
coerência com proposta aplicável aos demais produtores rurais.
Destaca-se ainda que, nas condições atuais, de
correção do saldo devedor pelo índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação
Getúlio Vargas, acrescido da taxa de juros de quatro
por cento ao ano é incompatível com a evolução da
renda do setor agropecuário.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2.001. Luís Carlos Heinze, Presidente.
N°4-CAPR
Dê-se nova redação ao § 2° do art. 2° do PL n°
2.650, de 2000:
§ 2° Fica instituído, para fins de comprovação de
receita bruta agropecuária do mutuário, a Declaração
Semestral de Vendas Efetuadas (DSVE) para fixação
da base de cálculo de pagamentos de prestações
anuais, cabendo ao Poder Executivo a regulamentação dos procedimentos normativos.
Justificação
A emenda ora proposta estabelece a criação de
uma declaração obrigatória semelhante à Declaração
da Contribuição de Tributos Federais (DCTF) exigido
das empresas em projeto semelhante destinado às
pessoas jurídicas. Este documento passaria a compor a declaração de renda do produtor, no tinal de
cada exercício fiscal.
Assim, estabelecem-se ao produtor rural pessoa física obrigações semelhantes àquelas impostas
aos beneficiários do REFIS, permitindo-se por meio
da DSVE apurar a base de cálculo para o pagamento
das parcelas da dívida.
A regulamentação governamental da DSVE limitar-se-á a fixação de critérios, prevendo-se a hipótese de contemplar aqueles produtores rurais que estão fora da atividade econômica produtiva ou que dela
já saíram para outras atividades. Também, por ocasião da regulamentação federal deverão ser previstos
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hipóteses de não pagamento de prestação em razão
de fatores previstos na legislação do crédito rural.
Sugere-se ainda ser objeto de regulamentação
do poder executivo negociação entre produtores e
Governo para fixação de metas individuais de produção com o objetivo de viabilizar a liquidação da dívida
confessada.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Luis Carlos Heinze, Presidente.
N°5-CAPR
Dê-se a seguinte redação ao § 4° do art. 2° do
Projeto de Lei n° 2.650, de 2000:
§ 4° a enquadramento do mutuário, como mini,
pequeno, médio ou grande produtor obedecerá os critérios estabelecidos no § 1°, do art. 1°, da Lei n°
10.193, de 14 de fevereiro de 2001 e quanto a classificação do produtor rural em regime de economia familiar serão adotados os critérios aplicáveis ao Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRaNAF.
Justificação
Na redação original do Projeto a classificação
de porte do mutuário dar-se-á pelos critérios tradicionais do Sistema Nacional de Crédito Rural que encontram-se defasados.
Nos programas especiais de financiamento, instituídos pelo Governo Federal, a exemplo dos Fundos
Constitucionais e do Programa Nacional da Agricultura Familiar a classificação de tamanho do produtor
apresenta-se muito mais adaptado do que os antigos
paradigmas definidos no Manual de Crédito Rural.
Esta emenda incorpora novos processos de
classificação do produtor rural coerente com a legislação mais recente.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Lurs Carlos Heinze, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 2.827-B, DE 2000
(Do Sr. Pedro Chaves)
Dispõe sobre a inclusão dos municípios do nordeste do Estado de Goiás na
área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento
do
Nordeste
SUDENE; tendo pareceres: da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação (Relator: Dep. Ricardo Ferraço); e da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, pela aprovação, com
emenda (Relator: Dep. Euler Morais).
(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Desenvolvimento Urbano e

Setembro de 2001

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Interior; de Finanças e Tributação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11)
• Projeto inicial publicado no DCD de 20-5-00
- Parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio publicado no DC D de 26-4-01

PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.827/2000
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 14-5-2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 22 de maio 2001. - James
Lewis Gorman Júnior, Secretário.
I - Relatório
O Projeto de Lei nO 2.827, de 2000, de autoria
do nobre Deputado Pedro Chaves inclui dezenove
municípios da região nordeste do Estado de Goiás na
área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. São eles: Alto Paraíso, do Norte, Buritinópolis, Campos Belos, Cavalcante, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Guarani de
Goiás, laciara, Mambaí, Monte Alegre de Goiás, Nova
Roma, Posse, São Domingos, Simolândia, Sítio
D'Abadia, Teresina de Goiás e Vila Boa.
A proposição foi aprovada na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, sendo então distribuída
a esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior para apreciação do mérito, conforme preceitua o
art. 24, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
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Cumpre-nos, agora, por designação do presi·
dente desta Comissão, a elaboração do parecer.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
O processo de desenvolvimento do Brasil não
se deu espacialmente de forma homogênea, resultando em grandes desigualdades inter e intraregionais. Áreas economicamente dinâmicas convivem com
regiões produtivamente estagnadas, onde as condições sociais da população são precárias.
O nordeste de Goiás encontra-se entre as áreas
mais carentes do País, apresentando reduzido dinamismo econômico e elevado grau de pobreza, com
baixos indicadores das condições de educação, saúde e saneamento.
A transferência da Capital Federal para Goiás
não foi capaz de criar, na sua área de influência, uma
economia forte e diversificada, dinâmica e produtivamente articulada, de forma a gerar oportunidades de
investimento e de emprego compatíveis com o enorme e crescente contingente de trabalhadores que
para lá se dirigiram.
Ao contrário, a formação desordenada de aglomerações urbanas, em especial, nas cercanias de
Brasília, favoreceu o florescimento de sérias questões relacionadas à ocupação de seus habitantes e à
infra-estrutura urbana e de serviços básicos para uma
população com altas taxas de crescimento.
Como bem defende o autor da proposição, esta
região possui alto potencial para o florescimento da
atividade agropecuária. Para desenvolvê-Ia, necessário se faz uma atuação mais incisiva do Estado naquele espaço.
Entendemos que os incentivos concedidos à região Nordeste e ao Norte de Minas Gerais, se estendidos à essa porção do Estado de Goiás - que possui, como exposto na justificação do projeto de lei,
"semelhanças climáticas, sociais e econômicas com
os municípios do Norte de Minas Gerais incluídos no
Polígono das Secas" -, seriam capazes de dinamizar
este segmento da economia local e integrá-lo a complexos agroindustriais. O resultado seria a ampliação,
de forma significativa, das oportunidades de emprego
e renda e, conseqüentemente, a redução dos problemas sociais.
Temos a observar, no entanto, que a Medida
Provisória n° 2.146-2, de 2001, criou a Agência de
Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, extinguindo
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE. Dessa forma, enquanto a Comissão Mista que irá examinar essa proposta não conclui seus
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trabalhos, entendemos por bem modificar a redação
da proposição sob análise para o caso de esse órgão
de desenvolvimento ser substituído por quaisquer outros.
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei n° 2.827, de 2000, com a emenda que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 27 de agosto de 2001 . - Deputado Euler Morais, Relator.

incluídos na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ou outro órgão de desenvolvimento
que vier a substituí-Ia, os Municípios de
Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Campos Belos, Cavalcante, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de
Goiás, Guarani de Goiás, laciara, Mambaf, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma,
Posse, São Domingos, Simolândia, Sítio
D'Abadia, Teresina de Goiás e Vila Boa,
da região Nordeste do Estado de Goiás".
- Deputado Djalma Paes, Presidente.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° Para os efeitos da Lei n° 3.692,
de 15 de dezembro de 1959, ficam incluídos
na área de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste, ou outro órgão de desenvolvimento que vier a substituí-Ia, os Municípios de Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Campos Belos,
Cavalcante, Damianópolis, Divinópolis de
Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás,
laciara, Mambaí Monte Alegre de Goiás,
Nova Roma, Posse, São Domingos, Simolândia, Sítio D'Abadia, Teresina de Goiás e
Vila Boa, da região nordeste do Estado de
Goiás."
Sala da Comissão, 27 de agosto de 2001 . - Deputado Euler Morais, Relator.

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou,
unanimemente, o Projeto de Lei n° 2. 827-A/2000,
com emenda, nos termos do parecer do Relator, Deputado Euler Morais.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Djalma Paes, Presidente; Adolfo Marinho, João Castelo, Juquinha, Lúcia Vânia, Sérgio Novais, César
Bandeira, Pedro Fernandes, Roberto Pessoa, Euler
Morais, Gustavo Fruet, José Chaves, José índio,
Asdrubal Bentes, Clovis IIgenfritz, Iara Bernardi, Maria do Carmo Lara, Simão Sessim, Moacir Micheletto,
João Sampaio, Socorro Gomes e Marcos Afonso.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Djalma Paes, Presidente.
EMENDA N°1
ADOTADA PELA COMISSÃO
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° Para os efeitos da Lei n°
3.692, de 15 de dezembro de 1959, ficam
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*PROJETO DE LEI N° 3.285-A, DE 2000
(Do Sr. de Velasco)
Obriga as emissoras de rádio e televisão, bem como os jornais e revistas a
divulgarem mensagem publicitária incentivando a poupança; tendo parecer da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela rejeição
(relator: Dep. Marcelo Barbieri).
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática; de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - Art. 24, 11)
-Projeto inicial publicado no OCD de 30-6-00

PARECER DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas
parecer vencedor
parecer da Comissão
votos em separado

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA TERMO DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.285/00
Nos termos do art. 119, I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 13-11-00, por cinco sessões.
Findo o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, 24 de novembro de 2000. Maria Ivone do Espirito Santo, Secretária.
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PARECER VENCEDOR

I - Relatório
Por intermédio do Projeto de Lei nO 3.285, de
2000, o ilustre Deputado De Velasco pretende obrigar
as emissora de rádio e televisão, bem como os jornais
e revistas com tiragem superior a 10.000 exemplares,
a divulgarem, nas campanhas ou anúncios publicitários que são realizados nas principais datas festivas,
como o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos
Namorados e Dia das Crianças, mensagens alertando a população para não se endividar e sim poupar
para o futuro.
Argumenta o autor que normalmente nestas datas, estimulada por anúncios atraentes, a população é
induzida a um consumo exagerado e, conseqüentemente, ao endividamento.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
A proposição recebeu parecer favorável do Relator, nobre Deputado Marcelo Barbieri.
Em 20 de junho de 2001, foi concedida vista ao
projeto aos deputados Benito Gama, Bispo Wandervai e Silas Câmara. O Deputado Salvador Zimbaldi
apresentou, em 31 de agosto de 2001, Voto em Separado, contrário a aprovação da matéria.
11- Voto

A matéria retomou à Ordem do Dia da Comissão na Pauta da Reunião de 12 de setembro Coe 2001.
Estando ausente o Relator da proposição, fl.!i de3ignado para proceder a leitura do seu parecer, 0::'}3 foi
feito.
Na fase de discussão, julguei imprescindível
buscar esclarecimentos adicionais da parte do Autor,
que se encontrava presente em plenário.
Considerando que as informações adic:ion:;.is
prestadas pelo ilustre Deputado De Velasco mostraram-se inconsistentes para respaldar a formação de
uma posição convincente quanto ao acatamento do
mérito da matéria, decidi votar contra a sua aprovação, no que fui acompanhado pelos demais deputados presentes.
Entendo que a proposta, na forma genérica
como foi apresentada, não encontra respaldo constitucional. A Constituição Federal, notadamente em
seu art. 220, somente admite o estabelecimento de
restrições legais para a propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao
meio ambiente, como a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcóolicas, agrotóxicos, medicamentos
e terapias. Além disso, a proposição fere os princípios
de livre manifestação de pensamento, criação, ex-
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pressão, informação e de liberdade econômica, consagrados na Carta Magna. Ressalte-se que a decisão
de consumir ou usar um determinado bem ou serviço,
desde que observadas as normas de proteção e defesa do consumidor, é um direito inerente ao próprio
consumidor, dispensada a intervenção do Estado ou
de terceiros.
Inusitadamente, a proposta vai também de encontro ao objetivo central de toda política de publicidade comercial e de marketing, que busca atrair o
consumidor para a aquisição ou uso dos produtos objeto de suas campanhas. Observem que, veicular
anúncio de um determinado bem ou serviço e paralelamente advertir o potencial consumidor de que ele
não deve se endividar, e sim poupar, são posições
conflitantes e, portanto, de difícil operacionalização
pelos segmentos envolvidos, principalmente os meios de comunicação social. Estou certo de que, como
conseqüência imediata de tal medida, teríamos uma
retração no volume de publicidade comercial, com
efeitos financeiros negativos para as empresas de comunicação social.
Cabe, por último, observar que o objetivo de estimulo à poupança, pretendido pelo autor, pode ser
mais facilmente alcançado por meios de campanhas
específicas com esse fim, efetuadas pelas instituições financeiras e o próprio Governo, como aliás já
são realizadas, sem a necessidade de qualquer imposição legal, o que seria descabido.
Assim, embora entendendo ser nobre o objetivo
pretendido pelo ilustre colega De Velasco, sinto-me
obrigado, pelas razões expostas e na mesma linha do
Voto em Separado do Deputado Salvador Zimbaldi,
votar pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei n° 3.285, de
2000.
Sala da Comissão, 13 de setembro de 2001. Deputado Luiz Moreira.

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 3.285/00, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Luiz Moreira. O parecer do Deputado Marcelo Barbieri passou a constituir voto em separado. O Deputado Salvador Zimbaldi
apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto e Júlio Semeghini, Vice-Presidentes - Alberto Goldman Augusto Franco - Domiciano Cabral - íris Simões Luiz Piauhylino - Nárcio Rodrigues - Pedro Canedo Saulo Coelho - Silas Câmara - Léo Alcântara - Sal-
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vador Zimbaldi - Josué Bengtson - Arolde de Oliveira
- Corauci Sobrinho - José Mendonça Bezerra - José
Rocha - Luiz Moreira - Mário Assad Júnior - Santos
Filho - Neuton Lima - Benito Gama - Hermes Parcianello - Jorge Pinheiro - Marçal Filho - Maurílio Ferreira Lima - Ricardo Izar - Jonival Lucas Júnior - Marcelo Barbieri - Gilberto Kassab - José Borba - Ana Corso - Babá - Gilmar Machado - Jorge Bittar - Marcos
Afonso - Márcio Reinaldo Moreira - Paulo Marinho Pedro Irujo - Vic Pires Franco - Ary Kara - Valdeci
Paiva - Givaldo Carimbão - Agnaldo Muniz - Dr. Hélio - Olímpio Pires - Bispo Wand~rval e Oliveira Filho.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado César Bandeira, Presidente.
VOTO EM SEPARADO 00 DEPUTADO MARCELO
BARBIERI

I - Relatório
O Projeto de Lei n° 3.285, de 2000, de autoria
do nobre Deputado De Velasco pretende obrigar
as emissoras de rádio e televisão, os jornais e revistas a divulgarem mensagem publicitária incentivando a poupança junto aos anúncios publicitários
de algumas datas especiais como o Natal, Dia das
Mães, Dia dos Pais, etc.
Alega o ilustre autor da matéria que a publicidade comercial, realizada por meio de anúncios
atraentes, estimula o consumo de bens, em especial na proximidade de datas comemorativas, levando as pessoas a se endividarem. A proposta
apresentada, pretende, de alguma forma, contrapor-se a esse estímulo, obrigando que as campanhas publicitárias advirtam para os riscos de gastos exagerados e, ao mesmo tempo, incentivem a
poupança.
Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática posicionar-se sobre o
mérito da matéria, à qual não foram apresentadas
emendas durante o prazo regimental.
E o relatório.

11- Voto
A publicidade comercial, em especial a veiculada por meio da televisão, vem se utilizando cada
vez mais de recursos e técnicas de convencimento
e atração dos telespectadores. Como resultado,
assistimos a um vertiginoso aumento do consumo
entre as diversas camadas da população. Mesmo
as pessoas que recebem baixos salários, passaram a consumir de forma descontrolada bens que
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estão fora de seu padrão de renda, pagando em longuíssimas prestações e com juros muito altos.
As conseqüências desse descontrole incentivado pela propaganda podem ser percebidas nas estatísticas de inadimplência que vem se tomando assustadoras. Como forma de contrabalançar o apelo dos
anúncios publicitários, cada vez mais atraentes e interessantes, há que se propor medidas que alertem os
cidadãos sobre os riscos dos gastos excessivos e estimulem-nos a poupar.
A proposta ora em exame é portanto relevante,
pois pretende tornar obrigatória a veiculação de mensagens de advertência durante as campanhas publicitárias veiculadas nas datas comemorativas mais importantes, nas quais é incentivado o consumo para
presentear as pessoas.
Assim sendo, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nO 3.285, de 2000.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2001 . - Deputado Marcelo Barbieri.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
SALVADOR ZIMBAlDI

I - Relatório
Trata a referida proposição legislativa, de autoria do nobre Deputado De Velasco, de pretensão
em obrigar as emissoras de rádio e televisão, bem
como os jornais e revistas, de divulgarem mensagens publicitárias com vistas a divulgar e incentivar a poupança em períodos e datas usuais de
anúncios publicitários como o Natal, Dia das Mães,
Dia dos Pais, dentre outros.
Na justificativa do referido projeto de lei, o autor alega que a publicidade comercial veiculada em
datas comemorativas, como as acima citadas, estimulam o consumo de bens levando as pessoas a
se endividarem.
Entende ainda, que a inserção de uma advertência "Cuidado, não se endivide, poupe para o futuro", traria grandes benefícios para minimizar os
gastos das famílias brasileira, uma vez eu teria o
tom de lembrar, ao fim e ao cabo, que elas não deveriam gastar mais do que dispõem em seu orçamento doméstico.
Considerando que não há emendas, deve a
Comissão de Ciências e Tecnologia, Comunicação
e Informática.

11- Voto
Som~nte pode se cogitar em restringir a publicidade comercial em raros e excepcionais casos
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em que haja risco efetivo para a população. Este e
o papel do Estado e, ainda, o motivo do Constituinte reservar competência exclusiva para a União legislar sobre a matéria logo o Congresso Nacional.
No caso em exame, não há de se falar em risco algum, mas sim de pretensão cm criar uma obrigatoriedade de incluir e, de uma certa forma, adentrar e controlar, a publicidade comercial de todo
tipo de produto que, põe ou não, ser destinado a
campanhas comerciais e publicitárias para vendas
nos períodos de datas comemorativas.
Diante deste prisma, poderíamos até exemplificar: como diferenciar um produto destinado a
presentear um Pai, em seu dia, de um produto destinado a presentear um homem qualquer, mesmo
que Pai, por exemplo, se a data de seu aniversário
coincidir com o Dia dos Pais?
Na verdade, qual a efetiva necessidade de
advertir a população sobre comprar ou não comprar? Sobre gastar ou não gastar? Sobre se endividar ou não se endividar?
Muito pelo contrário cabe ao Estado federal
criar mecanismos para que a família brasileira possa comprar, gastar e, se for da vontade dela, se endividar a juros não extorsivos e sem ficar ao bel
prazer dos pacotes econômicos sem efeito e da
taxa do dólar. Em outras palavras, não pode o Congresso Nacional querer advertir a família a que não
se endivide no Natal, no Dia dos Pais ou das Mães,
momentos em que tradicionalmente elas próprias,
as famflias, decidem o quanto querem e o quanto
podem gastar com presentes e agrados aos seus
entes familiares.
A simples alegação de que anúncios atraentes são suficientes para mostrar as novidades e
criar, assim, novas necessidades de consumo, não
basta e não legítima o poder público a interferir na
muito competente publicidade brasileira. Estes
anunciaremos, na verdade, dada a concorrência
de produtos, muito mais informam a população sobre as diferenças de preços e vantagens de crediário, por exemplo, do que fomentam o consumo pelo
simples motivo de datas comemorativas.
Concluído, entendo não ser plausível este
tipo de advertência por não haver necessidade da
intervenção do Estado, por advertência por não
haver necessidade da intervenção do Estado, por
advertência genérica, indiscriminada, de qualquer
ordem na publicidade comercial de produtos anunciados nas datas comemorativas como pretende a
proposição legislativa em análise.
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Adiante do exposto, conclamo aos nobres deputados desta Comissão que rejeite o presente
projeto de lei.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2001. - Deputado Salvador Zimbaldi.
*PROJETO DE LEI N° 3.349-B, DE 2000
(Do Sr. Confúcio Moura)
Dispõe sobre as exigências ambientais para a concessão de financiamentos oficiais; tendo pareceres: da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela rejeição (relator: Dep. Fernando Gabeira); e
da Comissão de Finanças e Tributação,
pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição (relator: Dep. Pauderney
Avelino).
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,
11)
• Projeto inicial publicado no OCO de 30-6-00
- Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias publicado no OCO de 7-12-00

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.349-A/OO
Nos termos do art. 119, 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 18-4-01, por cinco sessões
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas
ao projeto.
Sala da Comissão, 26 de abril de 2001 . - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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I - Relatório

11 - Voto do Relator

projeto de lei em epígrafe estabelece exigências ambientais para a concessão de financiamentos oficiais.
.

Cabe a esta Comissão, além do exame de
mérito, apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (RI, art. 53, 11) e de Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que "estabelece procedimentos para o exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira".

o

Em seu art. 3° determina que a instituição financeira credenciada a operar com créditos oficiais mantenha catálogo das atividades objeto de financiamento oficial, bem como das respectivas
medidas preventivas de dano ambiental. Esse catálogo será submetido periodicamente à aprovação do órgão ambiental estadual competente.
Nos arts. 3° e 4° exige que as despesas necessárias à implementação das medidas preventivas de dano ambiental façam parte do custo
global de cada projeto. Estabelece que os impactos ambientais e o custo de prevenção de danos ambientais serão objeto de avaliação contínua em todo o processo de escolha de projetos a
serem financiados.
Acrescenta, a proposição, que quando o
Estudo de Impacto Ambiental for obrigatório, ele
deverá ser apresentado à instituição financeira, a
qual poderá exigir estudos específicos de alternativas e medidas de controle ambiental. O projeto
impõe a contratação ou manutenção pela instituição financeira de equipe técnica multidisciplinar
capacitada para avaliar os impactos ambientais
das atividades financiadas pela instituição.
De acordo com o art. 5° do projeto, a liberação de verbas para o projeto condiciona-se à comprovação de que o empreendimento obteve licença
ambiental.
Destaca-se, no art. 8°, que o descumprimento
total ou parcial das medidas preventivas de dano
ambiental implicará na suspensão condicional do
financiamento, até que seja implementada a medida e restaurado o dano resultante de sua não implementação.
Por fim, nos arts. 9° e 10, determina que as infrações cometidas pelo empreendedor sujeitarão o
infrator à inscrição no cadastro de pessoas físicas
e jurídicas agressoras do meio ambiente, impedindo o recebimento de financiamentos oficiais por
dois anos. As infrações cometidas pelas instituições financeiras sujeitarão o infrator ao cancel~
mento do credenciamento para operar com crédItos oficiais.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto nesta Comissão.
É o nosso Relatório.

De acordo com o Regimento Interno, somente aquelas proposições que "importem aumento ou diminuição de receita ou de despesa
pública" estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação financeira e orçamentária.
Neste sentido dispõe também o art. 9° de Norma
Interna, aprovada pela CFT em 29-5-96, in verbis:
"Art. 9° Quando a matéria não tiver implicações orçamentária e financeira deve-se concluir
no voto final que à Comissão não cabe afirmar se
a proposição é adequada ou não".
Nesse contexto, a proposição em causa não
traz implicação financeira ou orçamentária às finanças públicas federais.
Com relação ao mérito, no entéi'nto, em que
pese a reconhecida preocupação, expressa pelo
ilustre Deputado Confúcio Moura, autor do projeto, qual seja, a de assegurar que não sejam concedidos financiamentos oficiais para empreendimentos danosos sob o ponto de vista do meio
ambiente, temos restrições quanto à forma proposta, por mostrar-se inadequada pelas razões a
seguir comentadas.
Concordo com as argumentações, muito bem
fundamentadas, do ilustre relator do projeto na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, Deputado Fernando Gabeira, de que todas as salvaguardas ambientais em relação a um
determinado empreendimento devam ser estabelecidas, no âmbito do processo de licenciamento ambientai, pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), nos termos da
Lei nO 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio
Ambiente).
Cabe frisar que uma instituição financeira
que conceder financiamento para um empreendimento que está sendo implantado, sem licença
ambiental, pode estar sujeita a ser considerada
co-autora do crime previsto no art. 60 da LCA (Lei
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de Crimes Ambientais), já que a referida lei responsabiliza, penalmente, também, as pessoas jurídicas. Às pessoas jurídicas aplicam-se as penas
previstas nos arts. 21, 22, 23 e 24 da Lei n°
9.605/98.
Assim, além de ser inadequado a uma instituição financeira fazer a análise da viabilidade
ambiental de um projeto, de forma paralela aos
órgãos ambientais competentes, isto também
acarreta um custo significativamente alto para as
instituições financeiras, que será, com certeza,
repassado ao consumidor final, e, ainda, com resultados práticos pequenos, uma vez que quem
vai definir se o projeto pode ou não ser legalmente Implantado é o órgão do Sisnama, competente
para outorgar a licença ambiental.
Em face do exposto, somos pela não implicação, em aumento ou diminuição da receita ou
da despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei n° 3.349, de 2000. E, no mérito,
somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 3.349,
de 2000.
Sala da Comissão, 6 de setembro de 2001. Deputado Pauderney Avelino.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião extraordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição do Projeto de Lei n° 3.349-A/OO, nos
termos do parecer do relator, Deputado Pal1c.iemey
Avelino.
Estiveram presentes os Senhores Deputados Jorge Tadeu Mudalen, Presidente - Pedro Novais - José
Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidcn!es ...
Antonio Kandir - Félix Mendonça - José Aníbal - ·José
Militão - Max Rosenmann - Rodrigo Maia - Sampaio
Dória - Sebastião Madeira - Silvio Torres - Veda Crusius - Chico Sardelli - Jorge Khoury - Mussa Demes Germano Rigotto - João Eduardo Dado - Milton Monti Carlito Merss - João Coser - Ricardo Berzoini - Edinho
Bez - Enivaldo Ribeiro - Fetter Júnior - João MendesPedro Eugênio - Eujácio Simões - Roberto Argenta Moreira Ferreira - Osório Adriano - Benito Gama José Lourenço - Gonzaga Patriota e Emerson Kapaz.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
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·PROJETO DE LEI N° 3.633-A, DE 2000
(Do Sr. Antonio do Valle)
Dispõe sobre a dedução do lucro tributável para fins de imposto de renda das
pessoas jurídicas, do dobro das despesas
realizadas com programas de bolsas de estudos para estudantes carentes; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto pela rejeição deste e pela aprovação do de n° 4.815101, apensado (relator:
Dep. Eduardo Seabra).
(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 DCD de 18-10-00
- Projeto apensado: PL n° 4.815/01 (DCD de 9-6-01)

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.633/2000
Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões -, de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 3 de abril
de 2001 , por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 10 de abril de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.
I - Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do nobre
Deputado Antônio do Valle, visa conceder a pessoas
jurídicas a possibilidade de deduzir, em dobro, o lucro
tributável para fins de imposto de renda. Apenso o
Projeto de Lei n' 4.815, de lavra do nobre Deputado
José Carlos Coutinho.
A tramitação dá-se conforme o art. 24, 11, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sendo
conclusiva a apreciação por parte desta Comissão.
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Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto.
É o relatório.
11 - Voto do Relator

o Estado tem em sua política fiscal um instrumento de desenvolvimento nacional. Estabelecidas as áreas prioritárias para cujo incremento o
Estado visa concorrer, é legítima a concessão de
benefícios fiscais. Se a área escolhida é a Educação, e os beneficiários indicados são estudantes
carentes, do ângulo puramente educacional esta
Comissão de Educação não pode ser contrária à
iniciativa.
Segundo estudo do MEC elaborado a partir
de dados do SAEB/97, 90% dos alunos que completam o ensino fundamental e 85% dos que com·
pletam o ensino médio não possuem independência financeira, mesmo quando trabalham. O estudo conclui que somente permanecem na escola
"aqueles que não precisam trabalhar para sustentar a si mesmo ou a suas famílias".
Considerando as proposições em exame, optamos pela redação do PL n° 4.815/01, uma vez que a
dedução em dobro poderia dificunar a aprovação da
proposta.
Aspectos relacionados à escassez de recur·
sos, ajuste fiscal ou à Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser examinados não aqui, mas na Comissão de Finanças e Tributação.
Pelo exposto, votamos contrariamenteo ao PL nO
3.633, de 2000, e favoravelmente ao PL n 4.815, de
2001.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Eduardo Seabra, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.815/2001, apensado,
e rejeitou o Projeto de Lei n° 3.633/2000, nos termos
do parecer do relator, Deputado Eduardo Seabra.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente - Átila Ura - Dino
Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes - Bonifácio de Andrada - Costa Ferreira - Eduardo Seabra - Gastão Vieira - Ivan Valente - João Matos - Jonival Lucas Júnior - Luis Barbosa - Marisa Serrano Miriam Reid - Nelo Rodolfo - Osvaldo Biolchi - Pastor Amarildo - Paulo Lima - Professor Luizinho - Tâ-
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nia Soares - Wolney Queiroz - Zezé Perrella e Iara
Bernardi - Joel de Hollanda.
Sala da Comissão, 9 de setembro de 2001. Deputada Celcita Pinheiro, Presidenta em exercício.
*PROJETO DE LEI N° 3.636-A, DE 2000
(Do Sr. Lincoln Portela)
Obriga o uso de torneiras com dispositivo de vedação automática de
água em todos os banheiros de uso coletivo; tendo parecer da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, pela aprovação (Relator:
Dep. José Borba).
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - Art. 24, 11)
'Projeto inícíal publicado no OCO de 18-10-00

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.636/2000
Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente da Comissão determinou a abertura e
divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões),
no período de 7-12-00 a 13-12-00. Esgotado o
prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2000. Aurenilton de Almeida, Secretário.
I - Relatório
O nobre Deputado Lincoln Portela propõe, mediante o projeto de lei em epígrafe, tomar obrigatório
o uso de torneiras com dispositivo automático de fechamento - ou de vedação de água -, nos lavatórios de todos os banheiros de uso coletivo. O projeto
especifica que os dispositivos poderão ser de acionamento eletrônico ou mecânico.
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O projeto estabelece que as edificações novas
que não atenderem à determinação nele contida
não poderão receber carta de "habite-se". Determina, ainda, que a fiscalização do cumprimento da lei
que dele resultar será exercida pelos órgãos competentes no âmbito de cada município.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto.
Cabe a esta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias pronunciar-se sobre
o mérito do projeto, nos termos do inciso IV do art.
32 do Regimento interno da Câmara dos Deputados.
É o Relatório.

11 - Voto do Relator
Como ressalta o ilustre Autor em sua justificativa, é cada vez maior a dificuldade em encontrar água de boa qualidade para abastecer os
centros urbanos. Via de regra, a água que é distribuída em nossas cidades tem de passar por
tratamento cada vez mais sofisticado, com elevados custos de produtos químicos e de energia
elétrica. Economizar água, além de ser uma providência saudável ao meio ambiente, é uma
questão de economia para a sociedade.
Além dos aspectos ambiental e econômico, há
que se ressaltar a carência de recursos financeiros
para ampliar os sistemas dc fornecimento dc água
para as áreas urbanas em geral. É crescente o déficit
de água potável na maioria das grandes e médias cidades brasileiras, cuja eliminação exige somas elevadíssimas de investimentos. Medidas destinadas a
economizar água, obviamente, irão adiar o esgotamento da capacidade instalada dos sistemas atuais,
adiando, também, a necessidade de novos investimentos.
Não temos dúvida, portanto, quanto ao mérito do projeto em análise. No entanto, embora não
esteja no conjunto de temas a serem avaliados por
esta Comissão, não podemos deixar de registrar
nossa dúvida quanto à constitucionalidade da iniciativa, por tratar de matéria de competência dos
municípios - a emissão de cartas de "habite-se" -,
e por impor a estes a execução dc medidas administrativas advindas de lei ordinária federal. A análise desses pontos, no entanto, deve ser feita pela
Comissão competente.
Isto posto, encaminhamos nosso voto pela aprovação, quanto ao mérito, do Projeto de Lei n° 3.636,
de 2000.
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Sala da Comissão, 6 de junho de 2001. - Deputado José Borba, Relator.
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°
3.636, de 2000, nos termos do parecer do relator, Deputado José Borba.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ana Catarina, Presidente - Tilden Santiago Glycon Terra Pinto e Luciano Pizzatto, Vice-Presidentes - Badu Picanço - Celso Russomanno João Paulo - José Borba - José Carlos Coutin ho Luiz Alberto - Luiz Bittencourt - Luiz Ribeiro - Milton Barbosa - Pedro Bittencourt - Ricarte de Freitas
- Ronaldo Vasconcellos - Welinton Fagundes - Elias Murad - Fátima Pelaes - íris Simões - Paulo
Gouvêa - Fernando Gabeira - Manoel Vitório - Valdeci Paiva - Paes Landim - Silas Brasileiro - Vanessa Grazziotin e Wagner Rossi.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputada Ana Catarina, Presidente.
·PROJETO DE LEI N° 3.717-A, DE 2000
(Do Sr. Alceu Collares)
Acrescenta § ao art. 26 da Lei n°
9.492, de 10 de setembro de 1997, que
define competência, regulamenta os
serviços concernentes ao protesto de
títulos e outros documentos de dívida
e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio pela aprovação deste e
da emenda apresentada na Comissão
(Relator: Dep. Gerson Gabrielli).
(Às Comissões de Economia, Industria
e Comércio; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - Art. 24, 11)
·Projeto inicial publicado no DCD de 9-11-00

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SUMÁRIO
-

emenda apresentada na Comissão
termo de recebimento de emendas
parecer do relator
parecer da Comissão
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Ioê-se ao art. 1° do Projeto de Lei da Câmara n° 3.717, de 2000 a seguinte redação:

I
:

Alt 1° O art. 26 da Lei 9.492, de 10 de outubro de 1997, passa a vigorar com
acréscimo do seguinte parágrafo TO:

Art. 26

..

§ 70 . O cancelamento do registro de protesto será feito, ainda, quando o devedo
ccmparecer ao Tabelionato de Protesto de Títulos e pagar o débito devidament
atualizado desde o vencimento e os juros legais. ou, quando for o caso, 8crescid
dos encargos pactuados no titulo ou documento de divida protestado, cabendo a
apresentante oferecer planilha atualizada da divida.
JUSTIFICAÇÃO

I
Inicialmente, é preciso considerar que a Lei que se pretende mudar cuida, não apena
Jdo protesto de títulos. mas, também, do de outros documentos de dividas, onde podem esta
ipactuados juros diferentes dos legais, além de outros encargos.
Disse decorre que, diante do pedido de quitação e ante a decorrência de um razoável
lapso de tempo, o Tabelião ver-se-á obrigado a recalcular a divida com base nos encargo
pactuados, atribuição que poderá mostrar-se impossível para ele. pois muitos desse
!instrumentos pOt1em exigir cálculos complexos.
Por outro lado, a aprovação nos moldes propostos no Projeto implica modificação no
ntratos onde Jlaja previsão de incidência de outros en~os. É que o Projeto, ao autorizar
abelião a receber o documento de dívida acrescido'da c'ofreção e juros legais, modifica
nteúdo desse documento (encargos pactuados), qúe represénta a declaração de vontade da
rtes. ferindo, assim, um dos principios fundamentais do tegime contratual, que é o da
utonomja das vontades das partes.
\

I
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~
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E
COMÉRCIO

Projeto n° 3.717, de 2000, nos termos da emenda a
ele apresentada.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Sala da Comissão, 24 de agosto 2001. - Deputado Gerson Gabrielli, Relator.

PROJETO DE LEI N° 3.717/00
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões -, de prazo para apresentação de emendas, a partir de 29-3-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, foi apresentada (1) uma
emenda ao projeto.
Sala da Comissão, 5 de abril de 2001. - Aparecida de Moura Andrade, Secretária.
I - Relatório
O projeto de lei em epígrafe, ao acrescentar o §
ao art. 26 da Lei n° 9.492, de 1997, permite que o
devedor possa fazer o cancelamento do registro do
protesto, também, no Tabelionato de Protesto de Títulos, mediante o pagamento do débito devidamente
atualizado desde o vencimento e os juros legais, contados da efetivação do protesto, além dos emolumentos devidos.
]O

O Deputado Pedro Fernandes apresentou
Emenda ao Projeto, acrescentando ao § 7°, proposto,
a possibilidade de que sejam cobrados pelo Tabelionato de Protesto de Títulos outros encargos pactuados pelas partes, quando se tratar de outro documento de dívida, que não título.
Justifica, o propositante da emenda, que a lei
que se pretende mudar não cuida apenas do protesto
de títulos, mas, também, do de outros documentos de
dívidas, onde podem estar pactuados juros difereilres
dos legais, além de outros encargos.
É o Relatório.
11 - Voto do Relator
O presente projeto, ao permitir que o devedor
cancele o registro do protesto junto ao Tabelionato de
Protesto de Títulos procura criar mais uma alternativa
para que possa regularizar sua situação de inadimplência no mercado, além das já existentes.
Ademais, tem razão o ilustre Parlamentar, autor
da emenda, que podem existir outros documentos de
dívidas, que não através de títulos, onde podem ser
pactuados juros e encargos diferentes dos legais, de
acordo com o princípio da autonomia das partes.
Em face do acima exposto, julgo meritórias as
proposições, razão pela qual voto pela aprovação do

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO 3. 71712000, e a Emenda de Comissão n° 1 - CEIC, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Gerson Gabrielli.
Participaram da votação os Senhores Deputados: Marcos Cintra, Presidente - Gerson Gabrielli e
Sérgio Barros, Vice-presidentes - Alex Canziani Almeida de Jesus - Antônio do Valle - Delfim Netto Divaldo Suruagy - Edison Andrino - Emerson Kapaz
- Enio Bacci - Givaldo Carimbão - Jairo Carneiro João Pizzolatti - Jurandil Juarez - Léo Alcântara Márcio Fortes - Múcio Sá - Osório Adriano - Rubem
Medina - Virgílio Guimarães e Zila Bezerra, Titulares;
Aloizio Mercadante - Waldemir Moka e Veda Crusius,
Suplentes.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Marcos Cintra, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 3.726-A, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)
Determina a apresentação por instituição de ensino superior de certificado de avaliação positiva para participação em programa de financiamento a
estudante, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição,
contra o voto do Deputado Joel de Hollanda (Relator: Dep. Professor Luizinho).
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, 11)
'Projeto inicial publicado no OCO de 10-11-00

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.726/00
Nos termos do art. 119, caput, I e § 10, 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 ao projeto, a partir de 6 de abril
de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.
PARECER VENCEDOR
I - Relatório
O Projeto de Lei n° 3.726/00, formulado pelo
ilustre Deputado José Carlos Coutinho, estabelece a
criação de um "certificado positivo de avaliação" a ser
usado como critério para participação em programas
públicos de financiamento a estudantes de nível superior matriculados na rede particular de ensino.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
O ilustre relator, Deputado Joel de Hollanda,
submeteu parecer favorável. Na reunião ordinária do
dia 19 de setembro de 2001, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto não acolheu o parecer submetido.
Foi aprovado o voto contrário à proposição, ora
apresentado como parecer vencedor.
11 - Voto do Relator
A lei que instituiu o Fundo de Financiamento do
Estudante do Ensino Superior- FIES-, Lei n° 10.260,
sancionada recentemente no dia 12 de julho de 2001,
em seu art. 1°, assim determina:
"Art. 10 Fica institufdo, nos termos destcl Llei, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES -, de natureza
contábil destinado á concessão de financiamento a estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e
com avaliação positiva, de acordo com regulamentação pr6priá,
nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação - MEG."
(grifo nosso)

O projeto de lei Ora em exame data do ano 2000,
anterior, portanto, à promulgação da Lei do FIES, acima citada. Assim, não há necessidade de criar um
"certificado positivo de avaliação", pois a legislação
que detalhadamente normatiza o FIES já estabelece
a avaliação positiva como condição ou critério para o
recebimento do auxílio financeiro.
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Ainda que se possa apontar insuficiências à sistemática de avaliação da educação superior, atualmente implementada pelo Ministério da Educação, o
caminho mais apropriado não parece ser o da criação
de um "certificado de avaliação positiva". É mais efetivo, a nosso ver, o esforço para aperfeiçoamento de
uma política de avaliação que seja voltada para a melhoria da qualidade e da relevância social e política da
educação superior, em nosso País.
Preocupa-nos, outrossim, a possibilidade da
criação de um indesejado "mercado paralelo de certificados", totalmente inadequado aos justos objetivos
visados pelo ilustre Deputado José Carlos Coutinho.
Pelo exposto nosso parecer é pela rejeição do
Projeto de Lei n° 3.726/2000.
Sala da Comissão, de 2001 . - Deputado Professor Luizinho, Relator do Parecer Vencedor.
UI - Parecer da Comissão
A Comissão de EdUcação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto
de Lei nO 3.726/2000, nos termos do parecer vencedor do Deputado Professor Luizinho, contra o voto do
Deputado Joel de HoUanda, cujo parecer passou a
constituir voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walfrido Mares Guia, Presidente; Atila Lira, Dino Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes; Bonifácio de Andrada, Costa Ferreira, Eduardo Seabra,
Gastão Vieira, Ivan Valente, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa, Marisa Serrano, Miriam
Reid, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Pastor Amarildo,
Paulo Lima, Professor Luizinho, Tânia Soares, Wolney Queiroz, Zezé Perrella, Iara Bernardi e Joel de
Hollanda.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOEL DE
HOLLANDA
I - Relatório
O presente projeto de autoria do Deputado José
Carlos Coutinho, "Determina a apresentação por instituição de ensino superior de certificado de avaliação
positiva para a participação em programa de financiamento a estudante e dá outras providências".
O projeto quer ver cumprido o que preceitua o
art. 3° da Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995,
que trata das avaliações periódicas a que devem se
submeter as instituições de ensino superior. E propõe
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a obrigatoriedade de apresentação ao aluno, do certi·
ficado de avaliação positiva do Ministério da Educação.

nos DEPUTADOS
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PARECER DA COMISSÃOpE FINANÇAS
E TRIBUTAÇAO
SUMÁRIO

Nesta comissão foi aberto o prazo para recebimento de emendas, a partir de 6 de abril de 2001.
Esgotado o prazo regimental, não foram recebidas
emendas ao projeto.

É o Relatório.

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

11 - Voto do Relator

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

A avaliação das instituições de ensino através
do Exame Nacional de Cursos permite um aprimoramento gradativo na qualidade dos cursos superiores.
"Conhecer para melhorar" é a chamada da quinta edição do Seminário do Provão 2001.

PROJETO DE LEI N° 3.877/00

O principal objetivo do Provão é melhorar a qualidade dos cursos. Durante cinco anos o MEC seguiu
um conceito rígido de classificação das universidades: 12% das melhores obtinham A, 18% obtinham B,
40% C, 18% De 12% E, segundo o Ministro Paulo Renato, hoje, não existem percentuais fixados, previamente. Cada curso recebe o conceito merecido. Houve, pois, uma evolução positiva, que reflete o processo de aperfeiçoamento que o exame vem passando.
Louvamos a iniciativa que permite aos alunos
acesso aos resultados do Provão, pois quando necessitam de financiamento estudantil, este só é concedido se a instituição de ensino onde estejam matriculados apresente avaliação positiva do MEC.
Ante o exposto, votamos pela aprovação do PL
n° 3.726, de 2000.
Sala das Comissões, de de 2001 . - Deputado
Joel Hollanda, Relator.
*PROJETO DE LEI N° 3.877-A, DE 2000
(Do Sr. Edison Andrino)
Institui isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI - aos veículos automotores, máquinas, equipamentos, armamentos autorizados, e suas
partes e peças separadas, adquiridos pelos municípios; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária (relatora: Deputada
Veda Crusius).
(Às Comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)
• Projeto inicial publicado no DCD de 10-3-2001.

Nos termos do art. 119, 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 18-4-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 26 de abril de 2001 . - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
I - Relatório
O Projeto de Lei n03.877, de 2000, estabelece a
isenção do Imposto sobre produtos industrializadosIPI - incidente sobre os "veículos auto motores, máquinas, equipamentos, armamentos autorizados,
bem como suas partes e peças separadas, importados ou de fabricação nacional, relacionados em ato
do Poder Executivo, quando adquiridos pelos municípios para utilização exclusiva nas atividades preventivas e repressivas de segurança pública". Além disso,
assegura a proposição a manutenção e a utilização
dos créditos do imposto, relativos a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem,
efetivamente utilizados na industrialização dos referidos bens.
Encaminhada a esta Comissão de Finanças e
Tributação, não foram apresentadas emendas à proposição no prazo regimental.
É o relatório.
11- Voto
Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento
anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, h, e 53,11) e de Norma
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.
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art. 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2001 (Lei n° 9.995, de
25-07-00), bem assim o art. 63 da LDO
2002 (Lei n° 10.266, de 24 de julho de
2001), determinam que:
"... A lei ou medida provisória que conceda ou amplie incentivo ou
beneffcio de natureza tributária só será aprovada ou editada se
atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar n° 101,
de 2000."

A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), por seu turno,
que trata de normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece
em seu art. 14 que:
"A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrízes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa 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;
II - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição."
Pela análise da Proposição, vemos que a isenção nela contida tem inegável impacto nas receitas
federais, gerando perda de receita pública, não obstante os benefícios da isenção sejam convertidos
aos Municípios brasileiros. Contudo, não foram
apresentados os requisitos exigidos pela lei de responsabilidade fiscal, a saber: estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro, indicação das medidas de compensação, ou comprovação da inclusão
da renúncia de receita na lei orçamentária anual.
Tendo em vista tratar-se de isenção do IPI, e não
somente de alteração de alíquotas, constatamos que
não se aplicam as ressalvas contidas no § 3° inciso I do
art. 14 da Lei Complementar n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), visto que a proposição em tela cria
isenção para o Imposto sobre Produtos Industrializados, tendo alcance bem maior do que a simples altera- ,
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ção de alíquotas do referido tributo. Dessa forma, entendemos que são aplicáveis ao projeto de lei em epígrafe
as exigências previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, não pode o projeto de lei ser considerado adequado ou compatível sob a ótica orçamentária e financeira, malgrado os nobres propósitos que
nortearam a sua elaboração.
O exame quanto ao mérito da Proposição na
Comissão de Finanças e Tributação, por seu turno,
fica também prejudicado, conforme o disposto no art.
10 da Norma Interna - CFT.
Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e pela
inadequação orçamentária e financeira do Projeto de
Lei n° 3.877, de 2000.
Sala da Comissão, 12 de setembro de
2001. - Deputado Veda Crusius, Relatora.
111- Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião extraordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei n° 3.877/00,
nos termos do parecer da relatora, Deputada Veda
Crusius.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente - Pedro Novais José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presidentes - Antonio Kandir - Félix Mendonça - José
Aníbal - José Militão - Max Rosenmann - Rodrigo
Maia - Sampaio Dória - Sebastião Madeira - Silvio
Torres - Veda Crusius - Chico Sardelli - Jorge Khoury
- Mussa Demes - Germano Rigotto - João Eduardo
Dado - Milton Monti - Carlito Merss - João Coser Ricardo Berzoini - Edinho Bez - Enivaldo Ribeiro Fetter Júnior - João Mendes - Pedro Eugênio - Eujácio Simões - Roberto Argenta - Moreira Ferreira Osório Adriano - Benito Gama - José Lourenço Gonzaga Patriota e Emerson Kapaz.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 3.963-A, DE 2000
(Do Sr. Milton Monti)
Dá nova redação ao § 5° do art. 26
da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela rejeição (Relator: Dep. João Matos).
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
'Projeto inicial publicado no OCO de 10-3-01
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PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO TERMO DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.983/00
Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões -, de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 6 de abril
de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. - Secretária Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.
I - Relatório
O presente projeto, de autoria do ilustre Deputado
Milton Monti, objetiva introduzir urna alteração na atual
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacíonal- Lei n°
9.394/96, mediante a inclusão da obrigatoriedade do
ensino do latim na parte diversificada do currículo escolar, a partir da quinta série do ensino fundamental.
Na sua justificação, o autor da matéria expressa
sua intenção: "Nossa proposta de reintroduzir o
aprendizado do latim, na escola, a partir da 5° série,
tem como objetivo principal a melhoria da nossa própria língua. Conhecendo a origem das palavras, seu
verdadeiro significado, poderemos ter uma língua
rica, com a utilização precisa dos termos. Além de auxiliar na própria gramática, na análise sintática e morfológica, permitirá a busca nos textos clássicos da história da humanidade".
A proposição foi distribuída para as Comissões de
Educação, Cultura e Desporto (CECO) e de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR), conforme dispC'e o
art. 54 do Regimento Interno desta Casa Legisl8tiv'1
No âmbito desta Comissão, foi aberto v j:íazo
para recebimento de emendas a partir de 6 de abril de
2001. Esgotado o prazo regimental, não foram oferecidas emendas ao Projeto. Cabe-nos, agorg, por designação da Presidência da CECD a elaboraç:ãa r..::>
respectivo parecer, onde nos manifestaremos a.:.erca
do mérito educativo da proposição.
É o Relatório.
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11- Voto do Relator
Em que pese as nobres intenções do Deputado
Milton Monti ao propor o retorno obrigatório do estudo
do latim no currículo escolar, a partir da quina série do
ensino fundamental, temos algumas considerações a
fazer, de ordem legal e pedagógica:
Segundo nossa atual Constituição e a legislação
educacional vigente, a competência para a definição de
disciplinas no currículo escolar da educação básica é do
Poder Executivo, via Ministério da Educação (MEC), ouvido o Conselho Nacional de Educação (CNE), como
órgão consultivo dessa instância ministerial.
A Lei n09.131/95, que "altera dispositivos da Lei
n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências", e que criou o Conselho Nacional de Educação (CNE), determina que uma das atribuições
desse órgão, por meio de sua Câmara de Educação
Básica, é deliberar sobre as diretrizes curriculares
propostas pelo MEC (art. 9°, § 1°, letra c). Neste sentido, consideramos que não é da competência do Poder Legislativo a apresentação de projetos de lei tendentes à criação de disciplinas ou conteúdos mínimos
obrigatórios no currículo escolar.
Por sua vez, a atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - Lei n° 9.394/96 -, em seu art.
26, caput, preceitua que "os currículos do ensino fundamentai e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais
da sociedade, da cultura, da economia e da clientela".
Inaugura-se, assim, com a nova LOB, o princípio da
descentralização curricular permitindo, portanto, que
os sistemas de ensino - estaduais e municipais - e as
próprias escolas possam, na parte diversificada do
currículo, ater-se às peculiaridades e especificidades
locais, observando-se, no entanto, as diretrizes curriculares gerais, expressas na base nacional comum.
Na parte diversificada do currículo da educação
básica, o legislador inseriu, de forma acertada, o estudo obrigatório de uma língua estrangeira moderna,
sendo que a escolha de tal idioma será feita pela própria comunidade escolar e dentro das possibilidades
concretas da instituição (art. 26, § 5°)
Do ponto de vista pedagógico, consideramos
que o aprendizado de um idioma deve propiciar ao
aluno a vivência de uma nova experiência de comunicação humana, no que se refere a novas maneiras de
se expressar e ver o mundo que o cerca. Neste sentido, é preciso que haja critérios na escolha da língua
estrangeira pela comunidade escolar. Um desses cri-
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térios é O da função social que a aprendizagem de
uma determinada língua pode ter para os alunos: 'Tal
função está, principalmente, relacionada ao uso que
se faz de Língua Estrangeira via leitura, embora se
possa também considerar outras habilidades comunicativas em função da especificidade de algumas línguas estrangeiras e das condições existentes no contexto escolar." (BRASIL. Secretaria de Educação FundamentaI. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro
e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 15)

É bem verdade que a Língua Inglesa, desde o final da Segunda Guerra Mundial, adquiriu hegemonia
no contexto dos idiomas a serem ministrados na escola e isso vem se cristalizando cada vez mais, com o
crescente avanço científico-tecnológico e a disseminação de novos suportes de informação, a exemplo
da Internet. Essa tem sido, portanto, a língua predominantemente escolhida pela comunidade escolar.
Por outro lado, evidencia-se, entretanto, a opção de
algumas escolas pela introdução do estudo de outros
idiomas, como o espanhol e o francês. O importante é
que a comunidade escolar tenha bem claro a seguinte
premissa: o estudo de uma língua estrangeira moderna no ensino fundamental é parte integrante da construção da cidadania do aluno.
Em que pese o latim ser considerado a língua-Mãe, de onde derivaram importantes idiomas, a
exemplo do Português, consideramos que o seu retorno na escola não é prova de que haverá melhorias
substanciais no uso do idioma pátrio, por parte dos
brasileiros. A melhoria da qualidade do ensino de língua Portuguesa na escola passa por outras questões
mais complexas, que vão desde a elaboração de uma
pol ítica de formação continuada dos professores da
área, melhores salários e campanhas maciças de fomento ao hábito da leitura, aliadas à implantação de
bibliotecas públicas com acervos atualizados e redes
de livrarias em todo o País, com preços de livros acessíveis ao consumidor.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela rejeição do PL n° 3.963, de 2000.
Sala da Comissão, 19 de 2001. - Deputado
João Matos, Relator.

111- Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei nO 3.963/2000, nos termos
do parecer do Relator, Deputado João Matos. O De·
putado Nelo Rodolfo absteve-se de votar.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente; Átila Lira, Dino Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes; Bonifácio de Andrada, Costa Ferreira, Eduardo Seabra,
Gastão Vieira, Ivan Valente, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa, Marisa Serrano, Miriam
Reid, Nelo Rodolfo, Osvaldo Biolchi, Pastor Amarildo,
Paulo Lima, Professor Luizinho, Tânia Soares, Wolney Queiroz, Zezé PerreHa e Iara Bernardi, Joel de
Hollanda.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 4.152-A, DE 2001
(Do Sr. Luiz Bittencourt)
Dispõe sobre a criação do vaie-cultura para os profissionais da educação
do sistema público de ensino; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto pela rejeição (Relator: Deputado Professor Luizinho).
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11)
'Projeto inicial publicado no OCD de 30-3-01

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.152, DE 2001
Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 1E de junho dê 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 8 de junho de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório
Pelo projeto de lei em epígrafe fica o Poder Executivo autorizado a instituir o vale-cultura. O vale-cul-
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tura destinar-se-á aos profissionais da educação do
sistema público de ensino. O projeto também prevê
de que forma a criação do vale-cultura deverá ser efetivado e determina que a lei será regulamentada com
a participação das secretarias de Cultura das unidades federadas.
Consta da Justificação que o projeto tem por objetivo dar aos profissionais da educação do sistema
público uma ferramenta indispensável ao seu aprimoramento pessoal e profissional.
No prazo regimental, não foram recebidas
emendas.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Uma das obras clássicas da História da Educação no Brasil intitula-se a Transmissão da Cultura e
constitui a Parte Terceira do livro "A Cultura Brasileira", de Fernando de Azevedo, publicado pela primeira
vez em 1943. Tem-se, aí, pelo menos um indicação da
relação que existe entre educação e cultura, relação
essa que, aqui e agora, não há necessidade de aprofundar. O que importa é verificar que é legítima a preocupação com o aperfeiçoamento cultural daqueles
que, em que pese à modernização de conteúdos e
metodologias do ensino, ainda são os principais responsáveis pela transmissão da cultura às novas gerações, ou seja, os profissionais da educação. Sem dúvida, esse aperfeiçoamento cultural é parte do aperfeiçoamento profissional e, neste sentido, está assegurado aos profissionais da educação no art. 67, 11, da
LDB. Empunhar a bandeira da luta pelo efetivo aperfeiçoamento cultural dos profissionais da educação é,
pois, indiscutivelmente, meritório.
No caso do PL n° 4.152/01 , porém, o reconhecimento da virtude não consegue superar os vícios que
tomam sumamente precárias as bases de sustentação do PL n° 4.152/01 .
De fato, o art. 211 da Constituição Federal dispõe
que, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Assim, entre os diversos sistemas de
ensino não existe qualquer relação de inclusão ou subordinação, mas, apenas, uma função redistributiva e
supletiva (da União para com os Estados e os Municípios, dos Estados para com os Municípios, dos Municípios para com as escolas de sua rede, etc.).
Por isso mesmo, ao tratar da organização da
educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, nos arts. 8° a 11, especifica detaIhamente as competências da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Está muito claro no
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art. 24, § 1°, da Constituição Federal, que, em matéria
de ensino, a competência legislativa da União deve ficar restrita à fixação de normas gerais.
Ora, a LDB estabelece, em seu art. 67, promover a valorização dos profissionais da educação, "assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e
planos de carreira do magistério público: (...) 11- aperfeiçoamento profissional continuado; (...); e VI - condições adequadas de trabalho, é dever dos sistemas
de ensino. Na verdade, inexiste o sistema de ensino
público mencionado no art. 1° do PL; existe uma variedade de sistemas de ensino público: o federal, os estaduais, o distrital e os municipais.
Assim, o Projeto de Lei n° 4.152/2001 contraria
alguns princípios básicos da organização do ensino.
Mas mesmo que fosse possível a União impor a
Estados e Municípios a adoção do vale-cultura, haveria a obrigação de previamente estimar o impacto orçamentário-financeiro do benefício no exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes. Na
medida em que cria uma nova despesa pública de caráter continuado, sem identificar os recursos necessários para o custeio, o Projeto de Lei n° 4.152/2001
está em flagrante desacordo com a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, "Lei da Responsabilidade Fiscal". Além disso, haveria necessidade de
examinar a adequação da proposição ao disposto nos
arts. 37 e 39 da Constituição. Assim, independentemente de haver ou não haver mérito cultural, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto teria que sugerir à Mesa o encaminhamento da matéria à análise
das Comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho e Administração Pública.
Outro vício do Projeto de Lei nO 4.152/2001 é
que está claramente caracterizada a invasão de área
de competência do Poder Executivo, na medida em
que "compete privativamente ao Presidente da República "sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,
bem como expedir decretos e regulamentos para sua
fiel execução" (CF. art. 84, IV), sendo, pois, descabidos tanto os §§ 1° e 2° do art. 1° quanto o art. 2°, caput
e parágrafo único.
Finalmente, o Projeto de Lei n° 4.152/2001 é
de natureza autorizativa e, portanto, não obriga a
nada, não estabelece qualquer relação jurídica,
não inova em matéria de direito e dever. Para estes
casos, há jurisprudência, quer na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, quer na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, no sentido
da rejeição liminar. Afinal, se é proibido conceder o
benefício, não adianta autorizar; se é permitido, o
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problema é político e, ai, a autorização não produz
qualquer efeito.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Pelo exposto, ressalvado a nobreza de propósitos, o voto é pela rejeição do PL nO 4.152, de
2001.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Professor Luizinho, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4232/01

11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou,
unanimemente, o Projeto de Lei nO 4.152/2001,
nos lermos do parecer do Relator, Deputado Professor Luizinho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente - Átila Lira - Dino
Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes - Bonifácio de Andrada - Costa Ferreira - Eduardo Seabra - Gastão Vieira -Ivan Valente - João Matos - Jonival Lucas Júnior - Luis Barbosa - Marisa SerranoMiriam Reid - Nela Rodolfo - Osvaldo Biolchi - Pastor Amarildo - Paulo Lima - Professor Luizinho - Tânia Soares - Wolney Queiroz - Zezé Perrella e Iara
Bernardi - Joel de Hollanda.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.232-A, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)
Dá nova redação ao art. 20 da Lei
n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, que
"altera a legislação do imposto sobre a
renda relativa a incentivos fiscais, estabelece novas condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá outras providências"; tendo
parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior pela aprovação (Relator: Dep. João Sampaio).
(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 DCD de 30-3-01

PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões -, de prazo para apresentação de emendas, a partir de 8-5-01, por cinco
sessões. Esgotado e prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 14 de maio 2001. - James
Lewis Gorman Júnior, Secretário.

I - Relatório
De auloria do Nobre Deputado Clementino Coelho, a proposição em exame sugere a modificação do
art. 20 da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, reduzindo de 3% para 0,5% ao ano, devidos mensalmente, a taxa correspondente à remuneração ao banco
operador, pela administração dos recursos dos fundos de investimentos regionais, devidos mensalmente, calculados sobre o valor do patrimônio liquido do
respectivo fundo, a título de serviço de administração
de carteiras.
O projeto de lei em exame modifica também a remuneração ao banco operador, pelo aumento de 1,5%
para 3%, calculados sobre o valor de cada liberação de
recursos pelo respectivo fundo, da remuneração para
custeio de atividades de pesquisa e promoção.
Em sua justificação, o Nobre Proponente argumenla que a mudança proposta visa a estimular a análise de
projetos e a liberação de recursos, na área do desenvolvimento regional, pelo aumento da remuneração por
esse tipo de operação e pela redução da remuneração
calculada com base no patrimônio líquido dos fundos.
O percentual de 3%, que atualmente incide sobre o patrimônio líquido dos fundos de desenvolvimento regional, propicia aos bancos operadores, na
opinião do Autor, uma remuneração exagerada, o que
acaba fazendo com que estes se acomodem, no que
respeita à agilização da análise e avaliação de propostas relacionadas à promoção de investimentos e
ao financiamento de projetos na área regional.
Já o aumento proposto, de 1,5% para 3%, do
percentual incidente sobre a liberação de recursos
visa, segundo o Proponente, o mesmo objetivo, ou
seja, estimular e agilizar a aprovação de projetos e a
liberação de recursos para os empreendimentos produtivos relacionados ao desenvolvimento regional.
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Decorrido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à proposição em exame.
É o Relatório.
11 - Voto do Relator
Com a recente extinção das Superintendências
de Desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia, vários problemas relacionados ao antigo sistema brasileiro de fomento ao desenvolvimento regional vieram
à tona, deixando claro que muita coisa precisa ser
mudada nesse setor.
Entre as questões mais cruciais para a reformulação do antigo modelo, destacou-se a necessidade de se lograr uma forma de agilizar a análise
de projetos de desenvolvimento regional e o processo de liberação de recursos, fazendo com que
estes pudessem chegar de forma rápida e segura
a seus pleiteantes.
A proposição em exame visa a corrigir essa falha da antiga legislação, no que respeita aos fundos
de desenvolvimento regional, propondo uma forma
de aumentar o percentual de verba disponível para investimentos nos setores produtivos das regiões menos desenvolvidas do País.
Como bem enfatiza o Nobre Proponente, a redução da remuneração dos bancos operadores, sugerida pelo projeto de lei em análise, não é uma medida incomum ou de exceção, uma vez que já foi
adotada em relação aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste com a mesma finalidade.
Acreditamos, portanto, tratar-se, a presente
proposição, de uma iniciativa que vai contribuir de
forma decisiva para a reformulação do antigo sistema de fomento ao desenvolvimento regional, permitindo sejam liberados mais recursos para as atividades produtivas e reduzindo o espaço das atividades
bancárias especulativas que envolvendo dinheiro
público.
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.232, de 2001.
Sala da Comissão, 5 de setembro de 20C·,. Deputado João Sampaio, Relator.
11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento L:rr.'ano e
Interior, em reunião ordinária realizada hoje, 8!Jrovou, unanimemente, o Projeto de Lei n°
4.232/2001, nos termos do parecer do Relator, Deputado João Sampaio.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Paes, Presidente - Adolfo Marinho João Castelo - Juquinha - Lúcia Vânia - Sérgio
Novais - César Bandeira - Pedro Fernandes - Roberto Pessoa - Euler Morais - Gustavo Fruet José Chaves - José rndio - Asdrubal Bentes - Clovis IIgenfritz - Iara Bernardi - Maria do Carmo Lara
- Simão Sessim - Moacir Micheletto - João Sampaio - Socorro Gomes e Marcos Afonso.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Djalma Paes, Presidente.
*PROJETO DE LEI N°4.407-A, DE 2001
(Do Sr. Euler Morais)
Estabelece a obrigatoriedade para
as companhias teatrais ou de atores que
tenham obtido financiamento público ou
incentivos fiscais previstos na legislação
cultural vigente, de realizarem apresentação gratuita para as escolas públicas do
ensino fundamental e médio, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação (Relator: Dep. Jonival Lucas Júnior).
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
'Projeto inicial publicado no OCO de 3-4-01

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.407, DE 2001
Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões -, de prazo para
apresentação de emendas ao projeto, a partir de 1
de junho de 2001, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 8 de junho de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.
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I - Relatório
O Projeto de Lei de autoria do ilustre Deputado
Euler Morais cria obrigatoriedade de apresentações
teatrais gratuitas para as escolas públicas do ensino
fundamental e médio, por parte de companhias teatrais ou de atores que tenham obtido financiamentos
ou incentivos fiscais previstos na legislação cultural
federal.
Distribuído inicialmente ao Deputado Eurico Miranda, o PL em pauta foi redistribuído, sem apreciação, para efeito do presente Parecer.
Nos termos regimentais da Casa, o PL em apreço chega, sem emendas, à Comissão de Educação,
Cultura e Desporto para exame da matéria quanto ao
mérito educacional e cultural.

11- Voto
O ilustre Autor lembra, na justificativa da sua
proposta, que o ensino de arte é obrigatório no âmbito da educação básica, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (art. 26,
§ 2°).
Além disso, o Ministério da Educação - MEC,
em cumprimento ao que determina o art. 210 da
Constituição Federal, elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais -, PCN para o ensino fundamentai e médio, que, dentre outras áreas, reconhece a
arte como componente curricular obrigatório.
De fato, a arte constitui um dos pilares mais
sagrados da formação educacional e cultural numa
sociedade democrática. Pela arte, sobretudo, a pessoa se humaniza. E não resta dúvida que as manifestações teatrais têm muito a contribuir para a plena realização dessa formação.
Nada mais natural, portanto, do que dar
oportunidade às escolas públicas do ensino fundamentai e médio de assistirem a bons espetáculos teatrais. E isso só pode ser facilitado por
eventos gratuitos oferecidos às escolas por parte
das companhas teatrais financiadas e incentivadas pelo Poder Público.
Sinto, assim, que a proposta legislativa em
apreço exibe qualidades meritórias, tanto de um
ponto de vista educacional como cultural.
Contudo, há alguns aspectos na proposição
objeto deste Parecer que, por não comportarem
exame sob a ótica do mérito desta Comissão, - por
exemplo, questões de redação e de técnica legislativa -, serão, assim espero, analisados na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, por onde o
PL deve ainda passar.
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Diante do exposto, voto pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.407, de 2001, do ilustre Deputado Euler Morais.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Jonival Lucas Júnior, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.407/2001, nos termos do parecer do relator, Deputado Jonival Lucas
Júnior.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente - Átila Lira - Dino
Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes; Bonifácio de Andrada - Costa Ferreira - Eduardo Seabra - Gastão Vieira - Ivan Valente - João Matos Jonival Lucas Júnior - Luis Barbosa - Mansa Serrano - Miriam Reid - Nelo Rodolfo - Osvaldo Biolchi Pastor Amarildo - Paulo Lima - Professor Luizinho
- Tânia Soares - Wolney Queiroz - Zezé Perrelta íris Bernardi - Joel de Hollanda.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 4.43S-A, DE 2001
(Dos Srs. João Grandão e Luciano Zica)
Altera a Lei n09.60S, de 13 de fevereiro de 1998, no que se refere à apreensão e confisco do produto e do instrumento de infrações ambientais; tendo parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
pela aprovação, com emendas (Relator: Dep. Ronaldo Vasconcellos).
(Às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)
-Projeto inicial publicado no OCD de 7-4-01

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de prazo
para recebimento de emendas (5 sessões), no período de 5-6-01 a 13-6-01. Esgotado o prazo, não
foram apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 14 de junho de 2001 . - AurenUton Araruna de Almeida, Secretário.
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I - Relatório
O projeto de lei em tela altera o capítulo 111 e
os arts. 24 e 72 da Lei de Crimes Ambientais - LCA
-, tendo em vista basicamente diferenciar claramente a apreensão do confisco e, também, prever que:
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- os produtos perigosos para o meio ambiente
apreendidos serão mentidos sob condições de segurança e, quando isso não for possível, serão avaliados e destruídos ou inutilizados;
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\I - Voto do Relator
De fato, parece que a LCA carece de alguns
aperfeiçoamentos no que se refere a apreensão e
confisco do produto e do instrumento de infração
administrativa ou de crime. As suas disposições sobre o tema não contém propriamente erros, mas não
são suficientemente claras ou abrangentes.
A fim de facilitar a análise do projeto, preparamos
urna tabela comparativa entre seu conteúdo e o texto
legal em vigor. As diferenças estão sublinhadas.
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- os instrumentos da infração confiscados revertam para o órgão responsável pela apreensão;
- o produto do crime, inclusive os bens adquiridos com a prática criminosa, reverta para o Fundo
Nacional de Meio Ambiente - FNMA; e
- o patrimônio de pessoa jurídica constituída ou
utilizada preponderantemente para a prática de crimes ambientais reverta para o FNMA.
Além disso, a proposição revoga expressamente o art. 33 da Lei de Proteção à Fauna e o art. 35 do
Código Florestal, a fim de evitar dúvidas de que todas
as disposições sobre apreensão e confisco estão
abrangidas pela LCA.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto nesta Câmara Técnica.
É o nosso Relatório.
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Avaliamos que as alterações propostas pelos
ilustres Deputados João Grandão e Luciano Zica são
positivas.
No art. 24, recursos hoje destinados pela LCA
ao Fundo Penitenciário Nacional são transferidos
para o Fundo Nacional de Meio Ambiente, o que parece uma boa proposta. Há uma lógica natural na destinação ao FNMA de recursos oriundos de sanções relativas a infrações ambientais.
No §§ 1° e 3° do art. 25 são propostos pequenos
ajustes. A inserção da referência à avaliação é importante, uma vez que o réu pode ser inocentado ao final
do processo, situação que gerará direito a indenização.
acréscimo de parágrafo dispondo sobre os
produtos perigosos para o meio ambiente apreendidos também é plenamente justificável.
Tratando dos instrumentos e do produto do crime, o projeto apresenta alterações na LCA associadas à intenção de diferenciar claramente a apreensão
do confisco.
Os autores do projeto têm razão.
Na apreensão, reunem-se elementos de prova.
Tanto é assim que, antes de transitar em julgado a
sentença, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. No que
se refere àquilo que foi obtido por meios criminosos,

o
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busca-se com a apreensão retornar a coisa a seu legítimo proprietário ou possuidor.
O confisco visa a impedir que instrumentos ilegais continuem a ser utilizados e que o criminoso enriqueça ilicitamente. O art. 91, inciso 11, do Código Penai, estabelece como efeito automático da condenação a perda em favor da União dos instrumentos do
crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico,
alienação, uso, porte ou detenção constituam fato iHc~o, bem como do produto do crime ou de qualquer
bem que constitua proveito auferido pelo agente com
a prática do fato criminoso.
Os arts. 25-A e 25-8 propostos procuram ajustar
expressamente a LCA ao previsto no Código de Processo Penal e no Código Penal. Concordamos com a
proposta nesse aspecto e, em especial, aplaudimos a
destinação de recursos ao FNMA, no lugar do Fundo
Penitenciário Nacional, que hoje recebe a maior parte
dos bens confiscados com base na lei penal.
As alterações propostas na parte da LCA que
regula as sanções administrativas seguem o mesmo
raciocínio. Além disso, explícita-se a destinação dos
veículos apreendidos.
A título de aperfeiçoamento, sugerimos que seja
inserida no projeto a referência à guarda provisória
dos bens apreendidos por fiel depositário.
Os próprios autores do PL n° 4.435/01 mencionam o tema na justificação do projeto, mas não o incluíram no conjunto de artigos do projeto.
Vale dizer, por fim, que o projeto apresenta alguns pequenos problemas de técnica legislativa,
como a referência aos §§ 1° a 6° do art. 25 constante
do art. 25-8, quando o art. 25 contém apenas quatro
parágrafos. Contém, ainda, um erro na data da Lei n°
9.605, que foi sancionada no dia 12 de fevereiro de
1998. Esses problemas, no entanto, devem ser solucionados pela comissão competente, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, a qual, certamente, também pretenderá analisar o mérito do PL n°
4.435/01 e não apenas à sua admissibilidade do ponto de vista constitucional e de técnica legislativa.
Diante do exposto, somos pela aprovação do PL
n° 4.435/01, com as emendas que aqui apresentamos.
É o nosso voto.
Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001. Deputado Ronaldo Vasconcellos, Relator.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 25 da Lei n09.605, de 12 defevereiro de 1998, alterado pelo art. 2° do PL n° 4.435/01, a
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seguinte redação, mantidos os arts. 25-A e 25-B propostos pelo projeto:
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Sala da Comissão, 5 setembro de 2001.
putado Ronaldo Vasconcellos, Relator.
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De-

111- Parecer da Comissão

"Art. 25. Verificada a infração, serão
apreendidos seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos.
§ 1° Os animais serã~ .Iibe~ados no
seu hábitat natural, após venflcaçao da sua
adaptação às condições de vida silvestre,
ou entregues a jardins zo?lógicos, fundações ambientalistas ou entidades assem.~Ihadas, desde que fiquem sob responsablhdade de técnicos habilitados. (NR).
§ 2° Na impossibilidade de atendrmento imediato das condições previstas no parágrafo anterior, os animais poderão ser
confiados a fiel depositário. (AC)
§ 3° Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliad?s e
doados a instituições científicas, hospltalares, penais e outras com fins beneficentes.
(NR)
.
§ 4° A avaliação de produtos pereclveis será efetivada pela autoridade responsável pela apreensão. (AC)

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente, o Projeto de Lei n°
4.435, de 2001, com emendas, nos termos do parecer do relator, Deputado Ronaldo Vasconcellos.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ana Catarina, Presidente; Tilden Santiago, Glycon
Terra Pinto e Luciano Pizzatto, Vice-Presidentes;
Badu Picanço, Celso Russomanno, João Paulo, José
Borba, José Carlos Coutinho, Luiz Alberto, Luiz Bittencourt Luiz Ribeiro, Milton Barbosa, Pedro Bittencourt, Ri'carte de Freitas, Ronaldo Vasconcello~, Welinton Fagundes, Elias Murad, Fátima Pelaes, Iris Simões, Paulo Gouvêa, Fernando Gabeira, Manoel Vitório, Valdeci Paiva, Paes Landim, Silas Brasileiro, Vanessa Grazziotin e Wagner Rossi.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. _
Deputada Ana Catarina, Presidente.
_
EMENDA ADOTADA PELA COMI55AO
N° 1 - CDCMM

§ 5° Os produtos e subprodutos da fauna não-perecíveis serão avaliados e destruídos ou doados a instituições científicas,
culturais ou educacionais. (NR)

Dê-se ao art. 25 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, alterado pelo art. 2° do PL n°
4.435/01, a seguinte redação, mantidos os arts.
25-A e 25-8 propostos pelo projeto:

§ 6° Os produtos perigosos para o
meio ambiente ou a saúde pública serão
mantidos sob condições de segurança e,
quando isso não for possível, serão avaliados e destruídos ou inutilizados. (AC)
§ 7° Os veículos apreendidos serão
confiados temporariamente a fiel depositário
ou à autoridade ambiental competente, enquanto a apreensão interessar ao processo
penal ou para efeito do previsto no § 6°-A
do art. 72. (AC)"

"Art. 25. Verificada a infração, serão
apreendidos seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos.
§ 10 Os animais serão libertados no
seu hábitat natural, após verificação da
sua adaptação às condições de vida silvestre, ou entregues a jardins zoológicos,
fundações ambientalistas ou entidades
assemelhadas, desde que fiquem sob
responsabilidade de técnicos habilitados.
(NR)

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2001. Deputado Ronaldo Vasconcellos, Relator.

§ 2° Na impossibilidade de atendimento imediato das condições previstas
no parágrafo anterior, os animais poderão
ser confiados a fiel depositário. (AC)
§ 3° Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e
doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficenteso (NR)
§ 4° A avaliação de produtos perecíveis será efetivada pela autoridade responsável pela apreensão. (AC)

EMENDA ND 2
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao
art. 25-B da Lei nO 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
proposto pelo art. 2° do PL n° 4.435/01:
"Art 25-B................................................
Parágrafo único. Quando o bem de
. que trata este artigo for veículo, será destinado às atividades de fiscalização rtmbiental. (AC)"
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§ 50 Os produtos e subprodutos da
fauna não perecíveis serão avaliados e
destruídos ou doados a instituições cientfficas, culturais ou educacionais. (NR)
§ 60 Os produtos perigosos para o
meio ambiente ou a saúde pública serão
mantidos sob condições de segurança e,
quando isso não for possível, serão avaliados e destruídos ou inutilizados. (AC)
§ ]O veículos apreendidos serão confiados temporariamente a fiel depositário ou à
autoridade ambiental competente, enquanto
a apreensão interessar ao processo penal
ou para efeito do previsto no § 6°-A do art.
72. (AC)"
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputada Ana Catarina, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N°2- CDCMM
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao
art. 25-Bda Lei na 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
proposto pelo art. 20 do PL na 4.435/01:
"Art. 25-B
.
Parágrafo único. Quando o bem de
que trata este artigo for veículo, será destinado às atividades de fiscalização ambientaI. (AC)"
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputada Ana Catarina, PMDB - RN, Presidente.
*PROJETO DE LEI N° 4.451-A, DE 2001
(Do Senado Federal)
PLS n° 206/95
Dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais remunerados de recursos da disponibilidade financeira
do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT -, na Caixa Econômica Federal, e
dá outras providências tendo parecer
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela rejeição (relator: Deputado Rubem Medina).
{Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)
• Projeto inicial publicado no OCO de 10-4-2001.
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PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SUMÁRIO
-

termo de recebimento de emendas
parecer vencedor
parecer da Comissão
voto em separado

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.451/01
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 4-6-2001 , por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 11 de junho 2001. - Aparecida de Moura Andrade, Secretária.
PARECER VENCEDOR
I - Relatório
O Projeto de Lei na 4.451/2001, atualmente tramitando na Câmara dos Deputados, na Comissão de
Economia Indústria e Comércio - CEIC -, propõe a
alocação de recursos do FAT em depósitos especiais
remunerados, na Caixa Econômica Federal, no montante de R$1 bilhão, sendo R$700 milhões para financiamento de micro e pequenas empresas - pessoas
jurídicas de direito privado e firmas individuais, no
meio urbano, nos setores de produção, comércio e
prestação de serviços -, e R$300 milhões para financiamento da compra de veículos destinados ao transporte autônomo de passageiros em cidades com
mais de 50.000 habitantes.
A proposição mereceu parecer favorável do
eminente relator, Deputado Jaques Wagner, o qual,
entretanto, discutido e colocado em votação, foi rejeitado pelo Plenário da Comissão, razão por que fomos
designados para redigir o parecer vencedor.
11 - Voto do Relator
O FAT é um fundo contábil de natureza financeira cuja fonte de recursos é o produto da arrecadação
das contribuições devidas ao PIS e ao Pasep.
Por determinação constitucional (art. 239), pelo
menos quarenta por cento dos recursos transferidos
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ao FAT pelo Tesouro Nacional são repassados ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social- BNDES - para aplicação no financiamento à
produção e em programas de desenvolvimento. Os
sessenta por cento restantes são destinados ao pagamento de benefícios do seguro-desemprego, abono salarial do PIS/Pasep e qualificação profissional.
O FAT, desde 1999, tem um déficit primário, visto que recebe apenas 80% da arrecadação do
PIS/Pasep e a parcela destinada às despesas com
seguro desemprego, abono PIS/Pasep - 14° salário
-, intermediação de mão-de-obra e qualificação profissional não tem sido suficiente. O déficit primário do
FAT é coberto com os juros do seu patrimônio, que
está hoje aplicado em quatro bancos federais - Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal e
Banco do Nordeste.
O patrimônio do FAT, hoje depositado nos bancos antes mencionados, é de aproximadamente 50
bilhões de reais. Foi formado no período em que a totalidade da arrecadação do PIS/Pasep era a ele destinada, período em que seus recursos anuais eram,
pois, maiores, e em que suas despesas eram bastante inferiores, visto que o seguro-desemprego, que
hoje despende 4 bilhões de reais, no passado consumia menos da metade desse valor.
Como foi dito anteriormente, hoje o patrimônio
do FAT não recebe dinheiro novo, visto que mesmo os
juros desse patrimônio são usados para cobrir o déficit primário.
O atual patrimônio do FAT, depositado nos bancos oficiais federais, está aplicado em operações de
crédito para agricultura familiar - Pronaf -, pequenas
empresas - Proger -, e em programas de geração de
renda e emprego criados em anos anteriores Pró-Emprego, Pró-Trabalho -, cujo retorno se faz em
prazos longos.
Qualquer recurso "carimbado" do FAT, portanto,
carece de consistência financeira e, caso a tivesse,
seria em pequeno montante, visto que sua prioridade
deve continuar a ser os empréstimos para a agricultura familiar - Pronaf - e para as pequenas e micro empresas - Proger.
A proposição poderá ainda resultar em superposição na destinação de recursos, haja vista a
existência de linhas de crédito com recursos do
FAT nas instituições financeiras oficiais federais
que já atendem às micro, pequenas e médias empresas, e o financiamento da compra de veículos
destinados ao transporte autônomo de passageiros, por meio de cooperativas. Ademais, a aprovação do projeto sob análise poderá ocasionar dese-
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quilíbrio na programação de aplicação dos recursos do FAT e comprometer o resultado de uma gestão democrática e participativa dos recursos, que
caracteriza a atuação do Codefat.
Por estas razões, o plenário desta Comissão votou pela rejeição do Projeto de Lei n° 4.451, de 2001,
e da emenda a ele apresentada.
Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. Deputado Rubem Medina, Relator.
111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n° 4.451/01, nos termos
do Parecer Vencedor do relator, Deputado Rubem
Medina.
O parecer do Deputado Jaques Wagner passou
a constituir voto em separado.
Participaram da votação os Senhores Deputados: Marcos Cintra, Presidente; Gerson Gabrielli e
Sérgio Barros, Vice-Presidentes; Alex Canziani,
Almeida de Jesus, Antônio do Valle, Delfim Netto, Divaldo Suruagy, Edison Andrino, Emerson Kapaz, Enio
Bacci, Givaldo Carimbão, Jairo Carneiro, João Pizzolatti, Jurandil Juarez, Léo Alcântara, Márcio Fortes,
Múcio Sá, Osório Adriano, Rubem Medina, Virgílio
Guimarães e Zila Bezerra, titulares; Aloizio Mercadante, Waldemir Moka e Veda Crusius, suplentes.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Marcos Cintra, Presidente.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
JAOUES WAGNER

O art. 9° da Lei n° 8.019, de 1990, com a redação
dada pela Lei n° 8.352, de 1991, determinou que as
disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo do
Trabalhador - FAT - que excedam sua Reserva Mínima de Liquidez podem ser mantidas em depósitos especiais remunerados e disponíveis para imediata movimentação em instituições financeiras oficiais federais.

o presente projeto autoriza que R$1 bilhão
dos recursos desses depósitos sejam mantidos
na Caixa Econômica Federal - CEF -, destinando-se 70% (setenta por cento) para o financiamento de micro e pequenas empresas urbanas e
30% (trinta por cento) para o financiamento da
aquisição de automóveis a serem utilizados no
transporte autônomo de passageiros em cidades
com mais de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes.
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A proposição define, ainda, os critérios de remuneração dos recursos e o prazo máximo dos empréstimos concedidos, deixando ao Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo do Trabalhador - CODEFAT - a
definição das demais condições a serem observadas
na operação e ao Ministério do Trabalho a incumbência de firmar convênio com a Caixa Econômica Federal para a alocação desses recursos,
Esgotado o prazo regimental próprio, não foram
apresentadas emendas ao projeto,
É o relatório.

11- Voto
A criação das linhas de crédito de que trata a
presente proposição é, indiscutivelmente, meritória e
traz evidentes benefícios para a combalida economia
nacional, uma vez que o aumento do crédito cerlamente causará impactos positivos nos níveis de emprego,
Obviamente, o volume de recursos disponível
não é significativo o bastante para trazer as soluções de que o País precisa, mas, de qualquer forma, vem somar-se a outros esforços que estão sendo ou possam vir a ser desenvolvidos e, portanto,
não pode ser desprezado.
Cabe observar, entretanto, que o atual arcabouço legal já permite que o Codefat delibere sobre
a destinação dos recursos do FAT, com o que seria
possível, através de simples solicitação dos agentes
financeiros, no caso a Caixa Econômica Federal, a
criação de linhas de crédito com os objetivos ora
propostos.
Por outro lado, temos vários exemplos de que,
no atual governo, à exceção do processo de ajuste
fiscal, a necessidade ou a possibilidade não significam muita coisa. Assim, se desejamos dar destinação específica aos recursos disponíveis do FAT, é
prudente que fique estabelecida no texto legal essa
intenção.
Entretanto, a redação aprovada no Senado Federal é autorizativa e, em nosso entendimento, não
altera a situação vigente, Dessa forma, acreditamos
ser necessário alterar a redação do art, 1° do projeto, tornando a destinação dos recursos compulsória,
razão por que apresentamos, em anexo, emenda
nesse sentido,
Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação
do Projeto de Lei n° 4.451, de 2001, com a adoção da
emenda anexa,
Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001, - Deputado Jaques Wagner.
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EMENDA MODIFICATIVA N° 1
Substitua-se no art. 1° do projeto a expressão "É
autorizada a alocação de" por "Serão alocados",
Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. - Deputado Jaques Wagner.
*PROJETO DE LEI N° 4.580-A, DE 2001
(Do Sr. Djalma Paes)
Dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da
Rede Pública de Ensino; tendo parecer:
da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela aprovação (relator: Deputado Professor Luizinho).
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Seguridade Social e Família;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - Art. 24,11)
• Projeto inicial publicado no DCD de 5-5-2001.

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.580, DE 2001
Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do
Regimento Interno da Cãmara dos Deputados, o
Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 26 de junho de 2001, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas
ao projeto.
Sala da Comissão, 3 de agosto de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros Tavares, Secretária.
I - Relatório
O Projeto de Lei n04.580, de 2001, do ilustre Deputado Djalma Paes, objetiva criar o Programa Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede pública de
ensino.
Cabe à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto (CECD) examinar a matéria quanto ao
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mérito educacional e cultural. Esgotado o prazo regulamentar, o PL em pauta não recebeu emendas.
11 - Voto do Relator
Em longa e bem fundamentada justificação, o
nobre autor da proposta legislativa em apreço mostra
a importância de que seja criado um Programa Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede pública de
ensino.
De fato, há que se concordar, tanto do ponto de
vista fonoaudiológico como psicopedagógico, com a
idéia de instituir um programa com essas características para os professores da rede pública de ensino.
Oxalá se estenda às escolas da rede particular.
Como bem destaca o ilustre autor, ao justificar a
proposição em apreço, a comunicação oral é o fundamento da socialização e também a base da relação
pedagógica. Todavia, sabemos que grande parte dos
docentes brasileiros mostra problemas, disfunções e
até distúrbios de fala, de dicção ou, simplesmente, de
uso incorreto da voz, o que é prejudicial aos professores, aos educandos e à comunicação entre eles.
Respaldam essas afirmações dados fornecidos
pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Dentre os
professores afastados por motivo de doença no Município de São Paulo, e que demandam readaptação a
funções não docentes, cerca de 31 % são casos de
profissionais que apresentam disfonias. E aproximadamente 44% desses professores têm idade entre 31
e 40 anos, o que mostra quão cedo pode ter inicio
uma patologia da voz e da fala.
Dai a necessidade de medidas corretivas, de cunho educacional e cultura, que possam vir a contribuir
com os esforços da medicina preventiva e curativa no
tocante às disfonias docentes.
Não tenho dúvida, portanto, quanto ao mérito
educacional e cultural da iniciativa legislativa em epígrafe, para não falar de aspectos de saúde pública,
por não serem de competência da CECD.
Voto, assim, pela aprovação, quanto ao mérito
educacional e cultural, do Projeto de Lei n° 4.580, de
2001 , do ilustre Deputado Djalma Paes.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Professor Luizinho, Relator.
11I - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 4.580/2001, nos termos
do parecer do relator, Deputado Professor Luizinho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Walfrido Mares Guia, Presidente - Átila Lira - DirJO
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Fernandes e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes - Bonifácio de Andrada - Costa Ferreira - Eduardo Seabra - Gastão Vieira -Ivan Valente - João Matos Jonival Lucas Júnior - Luis Barbosa - Mansa Serrano Miriam Reid - Neto Rodolfo - Osvaldo Biolchi - Pastor Amarildo - Paulo Lima - Professor Luizinho - Tânia Soares - Wolney Queiroz - Zezé Perrella e Iara
Bernardi - Joel de Hollanda.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputada Celcita Pinheiro, Presidenta em exercicio.
·PROJETO DE LEI N°4.717-A, DE 2001
(Do Sr. Alberto Fraga)
Cria incentivos às formas alternativas e não poluidoras de produção de
energia elétrica e dá outras providências,
tendo parecer da Comissão de Minas e
Energia, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Clementino Coelho)
(Às Comissões de Minas e Energia; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - Art. 24, 11)
'Projeto inicial publicado no DCD de 25-5-01

SUMÁRIO
PARECER DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
-

termo de recebimento de emendas
parecer do relator
substitutivo oferecido pelo relator
termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA TERMO DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.717/2001
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 recebimento de emendas (5 sessões), no período de
6-8-01 a 13-8-01, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 14 de agosto de 2001 . - Secretária - Damaci Pires de Miranda.
I - Relatório
O Projeto de Lei n° 4.717/01, de autoria do nobre
Deputado Alberto Fraga, cria incentivo às formas alternativas renováveis e não poluidoras de produção de ener-
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gia elétrica, e dá outras providencias. Em sua justificação,
o ilustre autor ressana sua intenção de criar incentivos à
produção de energia elétrica oriunda de fontes anernativas e não poluidoras. Também pretende criar a obrigatoriedade de outros incentivos à produção de equipamentos de baixo consumo elétrico, bem como ampliação do
uso da energia elétrica solar, beneficiando principalmente o consumidor urbano de baixa renda.
Neste sentido, o insigne autor lembra a necessidade de participação da Câmara dos Deputados em
buscar soluções para minorar a crise energética no
País, principalmente no âmbito do consumidor urbano.
O Projeto de Lei n° 4.717/01 foi distribuído em
21-5-01, pela ordem, às Comissões de Minas e Energia, para exame de mérito, e de Constituição e Justiça e
de Redação, tramitando em regime de prioridade. Encaminhado o projeto em tela à Comissão de Minas e Energia em 21-6-01, fomos honrados, em 14-8-01, com a
missão de relatá-lo. Ao longo do prazo regimental destinado à apresentação de emendas no âmbito deste Colegiado, não foram apresentadas emendas à proposição, de autoria do insigne Deputado Alberto Fraga.
Cabe·nos, agora, nesta Comissão de Minas e
Energia, apreciar a matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento Interno desta Casa.
É o relatório.
1\ - Voto do Relator

A proposição em pauta apresenta o inegável
mérito de trazer à discussão no momento por que
passa o País, adentrando na mais grave crise de fornecimento de energia de toda a história da nação brasileira, cumpre-nos não apenas refletir sobre os muitos erros cometidos no passado, na condução do pia·
nejamento estratégico do País, como também usar de
criatividade para encontrar soluções que permitam
garantir nosso desenvolvimento econômico e a extensão, a todos os cidadãos, dos confortos e facilidades
da vida moderna, propiciados pelo bom uso da ener·
gia elétrica.
A causa básica de nosso atual problema de fornecimento é a falta de uma diversificação na nossa
matriz energética, com uma concentração na tecnologia de geração baseada em grandes centrais hidrelétricas, responsáveis por noventa por cento de toda a
energia elétrica produzida no Brasil.
A geração de energia elétrica por fontes alternativas renováveis, constitui-se em instrumento de diversificação, não apenas das fontes energéticas e
tecnologias de geração, mas sobretudo, de uma democratização de investimentos uma vez que estes
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empreendimentos - também denominados de geração distribuída - permitem que pequenos investidores entrem no mercado e que, exista inserção regional para as diversas fontes.
A dispersão e as vocações específicas de cada
região permitem que estas fontes sejam utilizadas em
todo o Brasil. Na região Norte existe a possibilidade
de implantação de empreendimentos baseados em
energia solar e biomassa, especialmente aqueles que
utilizam óleos vegetais derivados de oleaginosas nativas da Amazônia. A região Nordeste pode claramente
aproveitar os recursos eólicos e solares, bem como a
biomassa derivada do setor de açúcar e álcool. No
Sudeste, em especial no estado de São Paulo, encontra-se o maior potencial de biomassa associada à indústria sucroalcooleira do País, por outro lado, não só
em São Paulo, mas também nos estados de Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e na região
Centro-Oeste existe uma vocação histórica, que vem
se desenvolvendo de maneira mais consistente nos
últimos anos, para a implantação de pequenas centrais hidrelétricas, tendência que também se consolidou na região Sul, que também tem desenvolvido alternativas nas áreas de energia eólica e biomassa.
A característica específica destas fontes alternativas renováveis, de se implantarem próximas aos
centros consumidores, tendo a sua inserção, na maioria dos casos, em nível municipal, permite a criação
de empregos de forma ordenada, diferenciando-se de
grandes empreendimentos, os quais geram fluxos migratórios que causam sérios problemas sociais no
término da implantação. No caso da geração distribuída ela, com certeza, permitirá a utilização da mão de
obra local, criando uma sinergia com a economia dos
municípios.
O custo adicional, para garantir o programa de
compra compulsória de energias renováveis é totalmente compensado se for levado em conta o investimento adicional que se faz necessário, na rede de
transmissão para o transporte, no caso de grandes
empreendimentos de geração, do bloco de energia
até os pontos de consumo. No caso da geração por
fontes renováveis, a sua implantação cria um efeito
benéfico no sistema, aliviando a malha principal de
transmissão e postergando os investimentos.
Os mecanismos previstos no texto corrigem distorções claras ocorridas no momento das privatizações das empresas de distribuição, onde não se considerou a obrigação de investir de modo a garantir o
pleno atendimento ao mercado crescente. Os instrumentos definidos neste projeto criam um ambiente favorável a novos investimentos na geração de energia
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elétrica, garantindo que uma parcela considerável da
expansão esteja lastreada por novos contratos.
Outro ponto importante no projeto é a criação de
certificados de energia renováveis, que deverá ser o
primeiro passo para a implementação de um mecanismo compensatório para energias limpas totalmente alinhado com o Mecanismo de Energia Limpa
(COM), previsto pelo Protocolo de Kyoto, e em fase de
implementação no âmbito mundial.
Portanto, a fim de evitar a repetição, no futuro,
das dificuldades ocasionadas pela concentração em
uma única tecnologia de geração de eletricidade, é
importante diversificar nossa matriz energética, sem
porém produzir danos ao meio ambiente e à qualidade de vida do nosso povo. Dentro deste espírito o presente projeto traz, de forma inovadora, uma diretriz
básica de diversificação da matriz energética, baseada na utilização das fontes alternativas renováveis,
pois o Brasil não pode abdicar da sua vantagem competitiva, o qual possui grande potencial, já quantificado, nas áreas de geração utilizando fonte eólica, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e solar, sem
esquecer das possibilidades que poderão vir a se
apresentar, nos campos da energia maremotriz e geotérmica.
Cremos que os mecanismos de incentivo aqui
criados poderão facilitar e estimular, de forma significativa e definitiva, o aporte de recursos para investimento nos projetos de geração de energia elétrica baseados em fontes alternativas renováveis, além de
alavancar fortemente a criação de empregos e a introdução de tecnologias de ponta em nosso País, além
de garantir a preservação de um meio ambiente saudável para as atuais e futuras gerações de cidadãos
brasileiros.
Assim, decidimo-nos pela apresentação de um
substitutivo que reúna todos os pontos acima mencionados, de modo a contribuir com soluções para minorar a crise energética no País.
Por todos estes motivos, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.717, de 2001, nos termos
do substitutivo anexo.
É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2001. - Deputado Clementino Coelho, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.717, DE 2001
Cria incentivo às formas alternativas renovável de produção de energia
elétrica, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Programa Nacional para Aumento da Oferta de
Energias Renováveis
Art. 1° Esta Lei cria o Programa de Desenvolvimento de Fontes Alternativas Renováveis de Energia
- RENOVAR, com objetivo de aproveitar os potenciais de fontes alternativas renováveis, no âmbito do Sistema Elétrico Interligado Nacional, para a produção
de energia elétrica.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, consideram-se fontes alternativas renováveis para produção
de energia elétrica:
1- eólica;
11- solar;
111- biomassa, inclusive resíduos urbanos, agrícolas e florestais;
IV - pequenas centrais hidrelétricas;
V - maremotriz;
VI geotérmica.
Art. 2°. A Eletrobrás, diretamente ou através de
suas controladas, deverá, por um prazo mínimo de 15
anos, contratar a aquisição da energia elétrica a ser
produzida por empreendimentos que aproveitem as
fontes alternativas renováveis de energia.
§ 1° A ANEEL definirá o preço de compra para a
energia a ser adquirida, conforme disposto no caput,
especificando um valor de referência para cada fonte,
não podendo o mesmo ser inferior a 80% (oitenta por
cento) da tarifa média nacional de fornecimento ao
consumidor final, vigente na data de contratação.
§ 2° A aquisição deverá cumprir meta de 10.000
(dez mil) megawatts em um prazo de até 10 (dez)
anos, com a contratação de, no mínimo, 3.000 (três
mil) megawatts nos primeiros 3 (três) anos, distribuídas nos seguintes percentuais, de acordo com as fontes:
I - eólica: 35% (trinta e cinco por cento);
11- biomassa, inclusive resíduos: 20% (vinte por
cento);
111 pequenas centrais hidrelétricas: 40% (quarenta por cento);
IV - solar: 4% (quatro por cento);
V - maremotriz: 0,5 % (cinco décimos por cento);
VI - geotérmica: 0,5 % (cinco décimos por cento).
§ 3° A partir do quarto ano de publicação desta
Lei a ANEEL poderá alterar a participação percentual
de cada fonte neste Programa, limitada a participação
de cada fonte específica a 50% (cinqüenta por cento).
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§ 4° Os custos relativos à energia comprada
pela Eletrobrás deverão ser integralmente repassados às concessionárias e permissionárias de distribuição do sistema interligado, de forma compulsória, na
proporcionalidade dos seus mercados realizados no
ano anterior;.
§ 5° As concessionárias que contratarem diretamente a energia a partir de centrais geradoras de
energia que utilizem fontes alternativas renováveis,
estão desobrigadas do rateio de repasse a partir da
Eletrobrás, na proporção direta da energia contratada
diretamente com os produtores
§ 6° A contratação direta que se refere o parágrafo anterior será limitada a 20% (vinte por cento) no
caso de aquisição de energia a partir de empresas
que sejam controladas ou controladoras da concessionária de distribuição de energia elétrica.
Art. 3° A ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a 90% (noventa por cento), a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, incidindo da produção ao consumo da energia comercializada pelos aproveitamentos de que trata o inciso I do art. 26 da Lei n° 9.427, de
26 de dezembro de 1996 e para os empreendimentos
a partir de fontes eólica, solar, maremotriz, geotérmica e biomassa, dentro dos limites de potências estabelecidas no referido inciso I.
§ 1° A redução de que trata o caput será aplicada também para os empreendimentos de geração
associados para aumento de sua disponibilidade
energética e garantia dos compromissos de fornecimento.
§ 2° Os empreendimentos de geração referidos no caput poderão comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato
ou direito, cuja carga seja maior ou igual a 500
kW, independentemente dos prazos de carência
constantes do art. 15 da Lei n° 9.074, de 1995,
observada a regulamentação da ANEEL.
Art. 4° Com vistas a estruturar a real implantação dos empreendimentos alcançados pelo Renovar, o Poder Executivo:
I - poderá promover a redução, pelo prazo
de cinco anos, das alíquotas relativas aos Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) e de
Importação (11), restrita, neste último caso, aos
itens que não possuírem similares nacionais;
11 - criará linha de crédito, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, pelo prazo de 15 anos, destinada ao fi-
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nanciamento de, no mlnlmO, 80% (oitenta por
cento) do valor dos empreendimentos de geração
de energia elétrica a partir de fontes alternativas
renováveis;
111- criará certificado de energia renovável, com
vistas a implementação de um mecanismo compensatório de energias limpas;
IV - poderá adotar procedimentos para a depreciação incentivada acelerada das instalações relativas a fontes alternativas renováveis.

§ 1° Os prazos previstos no inciso I serão estendidos, por mais dez anos, para as empresas que
venham a instalar, em território nacional, unidades
de produção de materiais e equipamentos de uso
em instalações produtoras de energia elétrica a partir de fontes de energias alternativas renováveis.
§ 2° No caso de unidades geradoras que venham a instalar-se na região Nordeste do País, ficam os prazos previstos neste artigo ampliados em
quarenta por cento.
Art. 5° Os recursos provenientes dos pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público para geração de energia elétrica e das multas
aplicadas pela ANEEL a concessionárias, permissionárias e autorizadas, ficam destinados ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei n° 719, de 31
de julho de 1969, e restabelecido pelas Lei n° 8.172,
de 18 de janeiro de 1991, com as seguintes destinações:
I - realização de campanhas, pela União, os
Estados e Municípios visando o uso racional da
energia elétrica, incluindo-se estudos e projetos
tendo em vista o desenvolvimento científico e tecnológico de equipamentos de uso residencial de
baixo consumo de energia elétrica;
II - realização de programas para atendimento aos consumidores de baixa renda, de
forma a permitir o financiamento e a aquisição
de equipamento residencial para produção de
energia elétrica por meio de fonte solar;

111 - realização de estudos e projetos visando o
aproveitamento do lixo urbano para produção de
energia elétrica.
Art. 6° Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 60 (sessenta) dias.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 2001. Deputado Clementino Coelho, Relator.
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NOTA TÉCNICA
IMPACTO TARIFÁRIO RELACIONADO A
COMPRA COMPULSÓRIA DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS

o presente documento tem como objetivo detalhar e descrever o possível impacto sobre as tarifas de
energia elétrica de uma política de incentivos às energia alternativas renováveis. Inicialmente, deve-se
compreender que este tipo de política tem como meta
o desenvolvimento de um mercado de longo prazo,
que no caso das fontes alternativas renováveis, contribuirão para o atendimento das necessidades da sociedade de maneira ambientalmente sustentável.
Atualmente a receita de fornecimento total do
setor elétrico é definida como o produto da tarifa média nacional (118,39 R$/MWh) pelo mercado total
(306.207.515 MWh), que resulta em um montante
anual de aproximadamente 36,2 bilhões de reais.
Considerando-se um crescimento anual de 4,5% do
consumo de energia elétrica, valor bastante conservador se comparado com o definido no Plano Decenal
da Eletrobrás, teremos um crescimento anual do mercado de 13.992.485 MWh.
Admitindo-se o programa para compra de energias renováveis, no montante de 1000 MW an uais, levando em consideração fatores de capacidade adequados para cada fonte de geração e utilizando-se
das seguintes participações das fontes:
eólica: 35%;
solar: 4%;
biomassa, inclusive resíduos:20%;
pequenas centrais hidrelétricas: 40%;
maremotriz: 0,5 %;
geotérmica: 0,5 %.
ter-se-á uni total de energia gerada pelas renováveis de 4.669.080 MWh/ano, o que representa 33%
da expansão anual de mercado.
Considerando o preço de compra tendo como
base 80% da tarifa média nacional (118,39 R$/MWh)
e, mantendo-se a diferença percentual entre as fontes
específicas de geração (tomando com referência a regulamentação já expedida pela ANEEL), pode-se definir uma tarifa para cada fonte em R$/MWh.
Com a participação das fontes renováveis, na
forma descrita acima, teremos o custo adicional anual
a ser considerada para atender este programa de
energia renovável. Este valor situa-se por volta de 650
milhões de reais por ano.
Contudo, deve-se salientar que o crescimento
anual tem que, necessariamente, ser atendido, sob
pena de se aprofundar o déficit de atendimento , ca-
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racterizado pela situação de racionamento que ora
presenciamos. Portanto, caso não fosse criado o programa de incentivo de renováveis este crescimento
anual deveria ser coberto integralmente por fontes
convencionais competitivas (grandes centrais hidrelétricas e térmicas à gás natural).
Logo o custo de atendimento do crescimento
anual do mercado apenas com grandes hidrelétricas
e centrais térmicas (em uma proporção de 50% para
cada) implicaria em um custo anual adicional de aproximadamente 1,2 bilhão de reais. A substituição de
33% da energia gerada por fontes convencionais
competitivas, pelas energias renováveis, fará com
que este valor seja aumentado para 1,45 bilhão de reais. O quadro abaixo quantifica o impacto tarifário em
duas configurações possíveis para o suprimento do
acréscimo anual de energia necessário para atender
o mercado:

l
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CASO 2

306207"t15

Crcscimemo AnL&a.l CMWhlano

45%
13.992.484
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45%
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Impacto Tarifério Dc\'ido as Footcs AkematiVl1J 0,66%
0.$6%

RenoV8vcis

No caso 1 o crescimento é coberto em partes iguais por novas centrais hidrelétncas de
grande porte, termelétricas à gás e fontes alternativas renováveis, neste caso a tarifa deverá sofrer um aumento de 0,66% devido ao programa
de energias alternativas renováveis. No caso 2
onde uma parte maior do mercado é atendida por
térmicas a gás natural o impacto fica reduzido
para 0,56%. O cenário 2 é o mais provável nos
primeiros 4 anos com a entrada das térmicas até
utilizando-se do gás boliviano, contudo a partir do
quinto ano a probabilidade maior passa a ser do
cenário 1, com a entrada de hidrelétricas de maior porte, como as centrais localizadas na região
Norte do País, com a UHE Belo Monte.
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.717/01
Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões -, de prazo para recebimento de
emendas (5 sessões), no período de 4-9-01 a
11-9-01 , por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas ao substitutivo.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. Damaci Pires de Miranda, Secretária.
11I- Parecer da Comissão
A Comissão de Minas e Energia, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o
Projeto de Lei n° 4.717/2001, nos termos do Substitutivo do Relator, Deputado Clementino Coelho.
Estiveram presentes ou Senhores Deputados
Antônio Cambraia, Presidente - Salvador Zimbaldi e
Francisco Garcia, Vice-Presidentes - Airton Dipp Antônio Jorge - Clementino Coelho - Fernando Ferro
- Gervásio Silva - Gilberto Kassab - Ivânio Guerra Juquinha - Luciano Zica - Luiz Sérgio - Marcos Lima
- Moreira Ferreira - Pauto Feijó - Vadão Gomes Luiz Piauhylino - Olímpio Pires - Raimundo Gomes
de Matos e Romel Anízio.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Antônio Cambraia, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO
PROJETO DE LEI N° 4.717, DE 2001
. Cria incentivo às formas alternati,
vas renováveis de produção de energia
elétrica, e dá outras providências.

o Congresso Nacional Decreta:
Programa Nacional para Aumento da Oferta de
Energias Renováveis.
Art. 10 _ Esta lei cria o Programa de Desenvolvi,
mento de Fontes Alternativas Renováveis de Energia
- RENOVAR, com objetivo de aproveitar os potencia,
is de fontes alternativas renováveis, no âmbito do Sis,
tema Elétrico Interligado Nacional, para a produção
de energia elétrica.
Parágrafo único. Para efeitos desta lei, conside,
ram-se fontes alternativas renováveis para produção
de energia elétrica:
1- eólica;
11- solar;
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111- biomassa, inclusive resíduos urbanos, agrícolas e florestais;
LV - pequenas centrais hidrelétricas;
VI- maremotriz;
VII - geotérmica.
Art. 2° A Eletrobrás, diretamente ou por meio de
suas controladas, deverá, por uma prazo mínimo de
15 anos, contratar a aquisição da energia elétrica a
ser produzida por empreendimentos que aproveitem
as fontes alternativas renováveis de energia.
§ 1° A Aneel definirá o preço de compra para a
energia a ser adquirida, conforme disposto no caput,
especificando um valor de referência para cada fonte,
não podendo o mesmo ser inferior a 80% (oitenta por
cento) da tarifa média nacional de fornecimento ao
consumidor final, vigente na data de contratação. § 2°
A aquisição deverá cumprir meta de 10,000 (dez mil)
megawatts em um prazo de até 10 (dez) anos, com a
contratação de, no mínimo, 3.000 (três mil) megawatts nos primeiros 3 (três) anos, distribuídas nos seguintes percentuais, de acordo com as fontes:
1- eólica: 35% (trinta e cinco por cento);
11 - biomassa, inclusive resíduos: 20% (vinte por
cento);
111 - pequenas centrais hidrelétricas: 40% (quarenta por cento);
IV - solar: 4% (quatro por cento);
VI- maremotriz: 0,5% (cinco décimos por cento);
V - geotérmica: 0,5 % (cinco décimos por cento).
§ 3° A partir do quarto ano de publicação desta Lei
a Aneel poderá alterar a participação percentual de
cada fonte neste Programa, limitada a participação de
cada fonte específica a 50% (cinqüenta por cento).
§ 4° Os custos relativos à energia comprada pela
Eletrobrás deverão ser integralmente repassados às
concessionárias e permissionárias de distribuição do sistema interligado, de forma compulsória, na proporcionalidade dos seus mercados realizados no ano anterior.
§ 5° As concessionárias que contratarem diretamente a energia a partir de centrais geradoras de
energia que utilizem fontes alternativas renováveis,
estão desobrigadas do rateio de repasse a partir da
Eletrobrás, na proporção direta da energia contratada
diretamente com os produtores.
§ 6° A contratação direta que se refere o parágrafo anterior será limitada a 20% (vinte por cento) no
caso de aquisição de energia a partir de empresas
que sejam controladas ou controladoras de concessionária de distribuição de energia elétrica.
Art. 3° A Aneel estipulará percentual de redução
não inferior a 90% (noventa por cento), a ser aplicado
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às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, incidindo da produção ao consumo
da energia comercializada pelos aproveitamentos de
que trata o inciso I do art. 26 da Lei n° 9.427, de 26 de
dezembro de 1996 e para os empreendimentos a partir de fontes eólica, solar, maremotriz, geotérmica e
biomassa, dentro dos limites de potências estabelecidas no referido inciso I.
§ 1° A redução de que trata o caput será aplicada também para os empreendimentos de geração associados para aumento de sua disponibilidade energética e garantia dos compromissos de
fornecimento.

§ 2° Os empreendimentos de geração referidos no caput poderão comercializar energia elétrica
com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou direito,
cuja carga seja maior ou igual a 500kw, independentemente dos prazos de carência constantes do
art. 15 da lei n° 9.074, de 1995, observada a regulamentação da Aneel.
Art. 4° Com vistas a estruturar a real implantação dos empreendimentos alcançados pelo Renovar, o Poder Executivo:
I - poderá promover a redução, pelo prazo de
cinco anos, das alíquotas relativas aos Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) e de Importação
(11), restrita, neste último caso, aos itens que não
possuírem similares nacionais;

11 - criará linha de crédito, no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
pelo prazo de 15 anos, destinada ao financiamento
de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do valor dos
empreendimentos de geração de energia elétrica a
partir de fontes alternativas renováveis;
111 - criará certificado de energia renovável,
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cam os prazos previstos neste artigo ampliados em
quarenta por cento.
Art. 50 Os recursos provenientes dos pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público para geração de energia elétrica e das multas
aplicadas pela Aneel a concessionárias, permissionárias e autorizadas, ficam estimados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento científico e Tecnológico
_ FNDCT, criado pelo Decreto-Lei n° 719, de 31 de
julho de 1969, e restabelecido pela Lei n° 8.172, de
18 de janeiro de 1991, com as seguintes destinaçôes:
I - realização de campanhas, pela União, aos
Estados e Municípios visando o uso racional da
energia elétrica, incluindo-se estudos e projetos tendo em vista o desenvolvimento científico e tecnológico de equipamentos de uso residencial de baixo
consumo de energia elétrica:

11 - realização de programas para atendimento
aos consumidores de baixa renda, de forma a permitir o financiamento e a aquisição de equipamento
residencial para produção de energia elétrica por
meio de fonte solar;
111- realização de estudos e projetos visando o
aproveitamento do lixo urbano para produção de
energia elétrica.
Art. 6° O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Deputado Antônio Cambraia, Presidente.
DESIGNAÇÃO
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL
51 8 LEGISLATURA, 38 SESSÃO LEGISLATIVA

com vistas a implementação de um mecanismo
compensatório de energias limpas;

O DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE, PRESIDENTE DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE:

IV - poderá adotar procedimentos para a depreciação incentivada acelerada das instalações relativas a fontes alternativas renováveis.

DESIGNAÇÃO

§ 1° Os prazos previstos no inciso I serão estendidos, por mais dez anos, para as empresas que
venham a instalar, em território nacional, unidades
de produção de materiais e equipamentos de uso
em instalações produtoras de energia elétrica a partir de fontes de energias alternativas renováveis.

§ 2° No caso de unidades geradoras que venham a instalar-se na região Nordeste do País, fi-

Em 19-9-2001
Ao Deputado Waldemir Moka - Projeto de Lei
N° 4.733/01 - do Sr. José Carlos Elias - que "altera a
Consolidação das Leis do Trabalho para incluir o contrato de safra nas hipóteses que admitem a contratação por prazo determinado e para isentar o empregador de anotá-lo na Carteira de Trabalho e Previdência
Social".
Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. Moizes Lobo da Cunha, Secretário.
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Eduardo Seabra
Félix Mendonça

Josué Bengtson
Antônio Jorge
. José Carlos Elias

Bloco (PSB, PCdoB)
Líder: INÁCIO ARRUDA

Vice-Líderes:
Eduardo Campos
Sérgio Miranda
Vanessa Graz-ziotin
Givaldo Carimbão

José Antonio Almeida
Sérgio Novais
Miriam Reid

Bloco (PL, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO
Vice-lideres:
Bispo Rodrigues
Lincoln Portela
Ronaldo Vasconcellos

Repr.: ROBERTO ARGENTA

Eujácio Simões
Magno Malta

PTN
Repr.: JOSÉ DE ABREU

PHS

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA
Vice-líderes:
Duilio Pisaneschi
Darclsio Perondi
Ricardo Barros

Luciano Pizzalto
Ratael Guerra

DEPUTADOS EM EXERCÍCIO

r-

Roraima

Airton Cascavel
PPS
Alceste Almeida
PMDB
Almir Sá
o. PPB
Francisco Rodrigues
PFL
Luciano Castro
PFL
Luis Barbosa
PFL
Robério Araújo
PL
Salomão Cruz
PPB
Amapá
Antonio Feijão
PSDB
Badu Picanço
o
PSDB
Dr. Benedito Dias
PPB
Eduardo Seabra
o" .. PTB
Evandro Milhomen
PSB
Fátima Pelaas
o .. PSDB
Jurandil Juarez
PMDB
Sérgio Barcellos
PFL
Pará
Anivaldo Vale
PSDB
Asdrubal Bentes
o' .. PMDB
Babá
o
o
PT
Deusdeth Pantoja
PFL
Elcione Barbalho
o
PMDB
Gerson Peres
ooo
PPB
Giovanni Queiroz
oPDT
Haroldo Bezerra
o
PSDB
José Priante
PMDB
Josué Bengtson
PTB
Nicias Ribeiro
o
PSDB
Paulo Rocha
oPT
Raimundo Santos
o
PFL
Renildo Leal
o
PTB
Socorro Gomes
PCdoB
Vic Pires Franco
'"
PFL
Zenaldo Coutinho
o
oPSDB
0

••••

0

O"

Ildefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Tocantins
Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
Igor Avelino
Kátia Abreu
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourão
Maranhão
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Conta Ferreira
Eliseu Moura
'"
Francisco Coelho
Castão Vieira
o
João Castelo
o. . . .
José Antonio Almeida
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Nice Lobão
Paulo Marinho
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

PFL
PPB
PSL
PPS
PT
PT
PSOB
PTB
PTB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PPB
PFL
o .. PPL
o
oPPB
PFL
o
PMDB
. . PSDB
oPSB
oPFL
PDT
o
PFL
PFL
PFL
PMDB
PL
PSDB
PSDB

Ceará

Ama:zona5:

Arthur Virgílio
Átila Lins
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Luiz Fernando
o
Pauderney Avelino
Silas Câmara ....
Vanessa Grazziotin

--,

PSDB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
oPTB
pedoS

•••••••••

••••••••

0

•••••

oo

Rondônia

Agnaldo Muniz .. o . o .. o
PPS
Confúcio Moura
,. o. o.' o.. oPMDB
Euripedes Miranda
PDT
Expedito Júnior
PSDB
Marinha Raupp
,
,
PMDB
Nilton Capixaba
,
PTB
Oscar Andrade
o .. PL
Sérgio Carvalho
o. o
o.. oPSDB
Acre

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Aníbal Comeo
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Linharc9
o
José Pimentel o"'"
L'o Alcântara
o
Manoel Salviano
o
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan
Nelson Otoch. o
Pimentel Gomes
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa

PSDB
PL
PMDB
PSDB
oPSDB
PSDB
o
oPMDB
o.. o .. pedeS
o .. PPB
PT
PSDB
o .. PSDB
oPMDB
,
PFL
PSDB
o
PPS
PMDB
o .. PSDB
PFL

Rorrunel Feij 6
PSDB
sérgio Novais
PSB
Vicente Arruda .. o" o
PSDB
Piauí
Átila Lira
PSDB
B. Sá
o" o o o' .PSDB
ciro Nogueira
PFL
Heráclito Fortes
PFL
João Henrique
PMDB
Marcelo Castro
PMDB
Mus sa Demes
PFL
Paes Landim
PFL
Themistocles Sampaio
PMDB
Wellington Dias ... o
o'
oPT
Rio Grande do Norte
Ana Catarina
PMDB
Carlos Alberto Rosado
oPFL
Iberê Ferreira
PTB
Laire Rosado
o .. o o
o
PMDB
Lavoisier Maia
PFL
Múcio sá
PTB
Ney Lopes
PFL
Salomão Gurgel
PDT
Paraíba
Adauto Pereira
PFL
Armando Abílioo
PSDB
Avenzoar Arruda
o
o
PT
Carlos Dunga
PTB
Damião Feliciano
PMDB
Domiciano Cabral
PSDB
Efraim Morais
PFL
Enivaldo Ribeiro .. o o '"
o.. o .PPB
Inaldo Leitão
, o
PSDB
Marcondes Gadelha
PFL
Ricardo Rique
PSDB
Wilson Braga
,
PFL
Pernaml:>uco
Armando Monteiro
PMDB
Carlos Batata
PSDB
Clementino Coelho
PPS
Djalma Paes
PSB
Eduardo Campos
PSB
Fernando Ferro
, .PT
Gonzaga Patriota
PSB
Inocêncio Oliveira
PFL
aoão eolaço
PMDB
Joaquim Francisco
.PFL
Joel de Hollanda
PFL
José Chaves
PMDB
José Mendonça Bezerra
PFL
José Múcio Monteiro
PSDB
Luciano Bivar
PSL
Luiz Piauhylino
PSDB
Marcos de Jesus
PL
Maurilio Ferreira Lima
PMDB
Osvaldo Coelho
PFL
o

0

•••

o

•

o

o

•••••••

••••••••

o

• • • • • • • • • • • • • •

Pedro Corrêa
,
Pedro Eugênio
,
Ricardo Fiuza
Salatiel Carvalho
Severino Cavalcanti
Wolney Queiroz
Alagoas
Augusto Farias
Divaldo Suruagy
Givaldo Carimbão
,
Helenildo Ribeiro
João Caldas
,
José Thomaz Nonê
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Sergipe
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
o
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Tânia Soares
Bahia
Ariston Andrade
Beni to Gama
Claudio Cajado
Coriolano Sales
,
Eujácio Simões
Félix Mendonça
o
Francistênio Pinto
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almei da
João Carlos Bacelar
João Leão
.TnnivAl

T.1Jr-:i'l~

,Tllninr.....

Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço.
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lornanto
Luiz Alberto
Luiz Moreira
Mário Negromonte
Milton Barbosa
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
o

PPB
PPS
PPB
PMDB
PPB
PDT
PPB
PST
PSB
PSDB
PL
PFL
PST
PMDB
PPS
PSDB
PPB
PPS
PMDB
PSDB
PSB
PTB
PCdoB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PL
PTB
PFL
PMDB
PFL
pedoB
PFL
PFL
PT
PSOB
PFL
PPB
. .. ' .PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PFL
PPB
PFL
PT
PSDB
PFL
o

••

•••••••••••••••••

,

Paulo Magalhães
Pedro I ruj o
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Minas Gerais
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo
Júlio
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-ackel
Jaime Martins
,
João Magalhães
João Magno
José Militão
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Rei.naldo Moreir.a
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
Maria Lúcia
Mário Assad Júnior
Mário de Oliveira
Mauro Lopes
Narcio Rodrigues
Nilrnário Miranda
Odelrno Leão
Olímpio Pires
Osrnânio Pereira
,
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos

Saraiva Felipe

PFL
PFL
PFI.
PMDB
PSDB
PFL
PT
PT
PFL
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
S. PART.
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PFL
PMDB
PT
PSDB
PFI.
PSL
PPB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PPB
PDT
PSDD
PT
PI.
PSDB
PPB
PSDB
PI.
PMDB

Saulo Coelho
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Tilden Santiago
Virgílio Guimarães
Vittorio Medioli
Walfrido Mares Guia
Zezé Perrella
Espírito Santo
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
José Carlos Fonseca Jr
Luiz Durão
Magno Malta
Max Mauro
Ricardo Ferraço
,
Rita Camata
Rose de Freitas
Rio de Janeiro
Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Arolde de Oliveira
Bispo Rodrigues
Candinho MattoR
,
Carlos Santana
Cornélio Ribeiro
nino Fernandes
Dr. Heleno
Eber Silva
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
rédio Rosa
Itamar Serpa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
João Sampaio
Jorge Bittar .. ,
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
José Egydio
Laura Carneiro
,
I.uisinho
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Márcio Fortes
Mattos Nascimento

Milton Temer
Miriam Reid
Miru Teixeira
Paulo Baltazar

PSDB
PCdoB
PMDB
PT

PT
PSDB
PTB
PFL
PSDB
PT
PTB
PFL
PFL
PL
PTB
PPS

PMDB
PSDB
PSB
PFL
PSB
PSDB
_

PPB

PFL
PL
PSDB
PT
PI.
PPB
PSDB
PI.
PPB
PT
PTB
PFL
PSDB
PPB
PCdoB
PMDB
PDT
PT
PMDB
PFL
PI.
PFL
PST
PSDB
PT
PSDB
PST
PT
PSB
PDT

PSB

Paulo de Almeida
Paulo Feij ó
Reinaldo Gripp
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Rubem Medina
Simão Sessim
:
Valdeci Paiva
Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins
São Paulo
Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
'"
Chico Sardelli
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
'"
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Ivan Valente
Jair Meneguelli
João Eduardo Dado
João Herrmann Neto
João Paulo
'"
Jorge Tadeu Mudalen
José Aníbal
JosP. nA Ahreu __ . _. __ .. _ .. _.
José Dirceu
'"
José Genoíno
.José Índio. o . o o o .. o _ o o' __ . o o
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Kincas Mattos
Lamartine Posella
Luciano Zica
Luiz Antonio Flcury
Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiza Erundina
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
0

PST

f's:s:a
fI·
?TB
PFL
PFL
.. PPB
PSL
PDT
PSB
PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PTB
PSDB
PPB
PL
.. PPB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PSL
PPB
PDT
PTB
PPS
PSDC
PFL
PT
PT
PT
PMDB
PPS
.PT
PMDB
PSDB

• • • • • • • • •

o

•••

.P'T'N

.PT
PT
oPMDB
PDT
PSDB
PSB
PMDB
PT
PTB
PT
PSB
PMDB
PFL

I

Medeiros
PL
Michel Temer
PMDB
Milton Monti
PMDB
Moreira Ferreira
,
PFL
Nelo Rodolfo
PMDB
Nelson Marquezelli
PTB
Neuton Lima
PFL
Orlando Fantazzini
,
PT
Paulo Kobayashi
, .PSDB
Paulo Lima
PMDB
Professor Luizinho
PT
Ricardo Berzoini
PT
Ricardo Izar
PSDB
Robson Tuma
PFL
Rubens Furlan
PPS
Salvador Zimbaldi
PSDB
Sampaio D6ria
, .. PSDB
Silvio Torres
PSDB
Teima de Souza
PT
Vadão Gomes
PPB
Valdemar Costa Neto
PL
Wagner Rossi
, .PMDB
Wagner Salustiano
PPB
xico Graziano
PSDB
Zulaiê Cobra
PSDB
Mato Grosso
Celcita Pinheiro
PFL
Lino Rossi
PSDB
Murilo Domingos. '"
PTB
Pedro Henry
PPB
Ricarte de Freitas
PSDB
Teté Bezerra
PMDB
Welinton Fagundes
PSDB
Wilson Santos
PMDB
Distrito Federal
Agnelo Queiroz
PCdoB
Alberto Fraga
o"
oo_o
PMDR
Geraldo Magela
PT
Jorge pinheiro
PMDB
Osório Adriimo
o _ o o .. __ o .
PFT.
Paulo Octávio
PFL
Pedro Celso
PT
Wiaherto Tartuce
_.. _ . __ . _
PPB
Goiás
Aldo Arantes
PCdoB
Barbosa Neto .. o
o. __ o .. o
o. oPMDB
Euler Morais
PMDB
Geovan Freitas
PMDB
Jovair Arantes
PSDB
Juquinha
PSDB
Lidia Quinan
PSDB
Lócia Vânia
PSDB
Luiz Bittencourt
PMDB
Nair Xavier Lobo
PMDB
Norberto Teixeira
,
PMDD
Pedro Canedo
PSDB
0

__

•

Pedro Chaves
PMDB
Balestra
PPB
Ronaldo Caiado
PFL
Vilmar Rocha
'" .PFL
zé Gomes da Rocha
PMDB
Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz
PMDB
João Grandão
PT
Manoel VitÓrio
'" .PT
Marçal Filho
PMDB
Marisa Serrano
PSDB
Nelson Trad
PTB
Pedro Pedrossian
,
PPB
Waldemir Moka
PMDB
Paraná
Abelardo Lupion
PFL
Affonso Camargo
'" .PSDB
Airton Roveda
o .PTB
Alex Canziani
'" .PSDB
Basilio Villani
'" .PSDB
Chico da Princesa
o" .PSDB
Dilceu Sperafico
PPB
Dr. Rosinha
PT
Flávio Arns
PSDB
Gustavo Fruet
PMDB
Hermes Parcianello
o
PMDB
Iris Simões
PTB
Ivanio Guerra
PFL
José Borba
o
PMDB
José Carlos Martinez
'" .PTB
José Janene
'" .PPB
Luciano pizzatto
o"
PFL
Luiz Carlos Hauly
PSDB
Márcio Matos
PTB
oPSDB
Max Rosenmann
Moacir Michelettoo
PMDB
Nelson Meurer
PPB
Odilio Balbinotti
PSDB
Oliveira Filho
PL
Osmar Serraglio
PMDB
Padre Roque
PT
Ricardo Barros
PPB
Rubens Bueno
PPS
Santos Filho
PFL
Werner Wanderer
PFL
Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis
PFL
tarlito Merss
PT
Rdinho Bez
'" .PMDB
Edison Andrino
PMDB
Eni Voltolini
PPB
Fernando Coruja
PDT
Gervásio Silva
PFL
Hugo Biehl
PPB
João Matos
o
PMDB
João Pizzolatti
PPB
~oberto

Luci Choinacki
Paulo Gouvêa
Pedro Bittencourt
Renato Vianna
Seratim Venzon
Vicente Caropreso
Rio Grande do Sul
Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Ana Corso
Augusto Nardes
Cezar Schirmer
o
Clovis Ilgenfritz
Darcísio Perondi
Edir Oliveira
Enio Bacci
Esther Grossi
Ezidio Pinheiro
Fetter Junior
Fioravante
o'
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Jarbas Lima
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Orlando Desconsi
Osmar Terra
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Telmo Kirs t
Veda Crusius

PT
PFL
PFL
PMDB
PDT
PSDB
PT
PDT
PDT
PT
PPB
PMDB
PT
PMDB
PTB
PDT
PT
PSB
PPB
PT
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PL
PT
PDT
PHS
PPB
PSDB

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POlÍTICA RURAL
Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2" Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

5uplentes

Antônio Jorge
Armando Abflio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini
Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Welinton Fagundes
Zila Bezerra
Bloco (PFL, P5T)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Luiz Durão
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins
Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro
José Rocha
Luiz Dantas
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano
Werner Wanderer
Zezé Perrella

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Romel An/zio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Fax: 318-2142

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:

Titulares

Suplentes
Bloco (P50B, PTB)

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Magno Malta (PsT)
Mattos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

PMOB

Alex Canziani
Átila Ura
José Anfbal
José Carlos Martinez
José Militão
Josué Bengtson
Léo Alcântara
Marcio Fortes
Osmânio Pereira
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Salvador Zimbaldi
Sérgio Reis

Bloco (PFL, P5T)
Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina
Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Olavo Calheiros
3 vagas

Conlúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Michelelto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Them/stocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos filho
Yvonilton Gonçalves

PT
Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel
Orlando Desconsi
Wellington Dias
PPB

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

Agnaldo Muniz
2 vagas

Dilceu Speratico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos
Bloco (Pl, PSl)

Bloco (P50B, PTB)
Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Célrlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Bloco (POT, PP5)

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior
Júlio Redecker (Licenciado)
Vadão Gomes

Adauto Pereira
Aristo/l Andrade
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes
José Carlos Aleluia
Neuton Lima
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos
PMOB

Benito Gama
Hermes Parcianel/o
Jorge Pinheiro
Marçal filho
Maurllio Ferreira Lima
Nair Xavier lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar
1 vaga

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)
Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior
José Borba
Leur Lomanto
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Aaupp
Roland Lavigne
PT

Bloco (P5B, pedoB)
Ezldio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bittar (PPS)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)
1 vaga

Ana Corso
Babá
Gi/mar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Eslher Grossi
Luciano Zica
Paulo Delgado

PPB
Francisco Silva (PL) (Licenciado)
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
Gerson Peres
Nelson Meurer
Wigberto Tartuce

Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Jarbas Lima (PPB)
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata
Themrstocles Sampaio
Wilson Santos
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Givaldo Carimbão
Kincas Mattos
1 vaga

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Bloco (POT, PPS)

PT
Geraldo Magela
José Dirceu
José Geno(no
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Bloco (PL, PSL)
Bispo Rodrigues
José Egydio

Bispo Wanderval
Oliveira Filho
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318·6906 a 318-6908

Presidente: Inaldo Leitão (PSOB)
10 Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSOB)
20 Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
30 Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

Suplentes

Anivaldo Vale
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira
João Almeida
João Leão
Léo Alcãntara
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Odflio Balbinotti
Ricardo Rique
Sampaio Dória

Bloco (PFL, PST)

Aldo Arantes
Aldo Rebelo
lédio Rosa

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bloco (POT, PPS)
Pedro Eugênio
Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa
Paulo Marinho
Pedro Irujo
Raimundo Santos
Ricardo Fiuza
Vic Pires Franco

Bloco (PL, PSL)
Bispo Wanderval
José Aleksandro

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925
Fax: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Ana Catarina (PMDB)
10 Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3 0 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Sadu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

Suplentes

Dulio Pisaneshi
Elias Murad
Fátima Pelaes
Iris Simões
Max Rosenmann
Xico Graziano

Bloco (PFL, PST)
Jaime Fernandes
Laura Carneiro
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Pedro Pedrossian (PPB)

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Bittencout
Ricardo Fiuza

PMOB
Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Ary Kara
Cleonãncio Fonseca
Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra
Wagner Salustiano

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (PSOB, PTB)

Aldir Cabral
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Robson Tuma
Vilmar Rocha

PPB
Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Bloco (PSB, PCdoB)
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

João Paulo
Nelson Pellegrino
Orlando Fantazzini
Professor Luizinho
Waldir Pires

PMOB
Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Aníbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes

Ri<: "\rdç· Ii.:ar
Sila5 8ra:;ileiro
Wagner Rossi

Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Maria do Carmo Lara
PPB
Eliseu Moura
Simão Sessim

PT

Moacir Micheletto (PMDB)
1 vaga

Fernando Gabeira (?V)
Jaque3 Waº~ar
Manoel Vitório

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

Henrique Fontana

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes

Evandro Milhomen

PPB
Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene

Bloco (POT, PPS)
João Sampaio

Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Socorro Gomes (PCdoB)

Lincoln Portela
PV

Bloco (POT, PPS)
Nilmário Miranda (PT)
Rubens Bueno
Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: Djalma
1° Vice· Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

Paes (PSB)
Socorro Gomes (PCdoB)
João Castelo (PSDB)
Paulo Octávio (PFL)

Bloco (PSOB, PTB)
André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio
Juquinha
Lúcia Vânia
Mário Negromonte
Ricardo Rique
Bloco (PFL, PST)
Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)
Luiz Durão
Pedro Fernandes
Roberto Pessoa
PMOB

Euler Morais
Gustavo Fruet
José Chaves
José fndio
1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7072/7073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nelson
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice· Presidente:
Titulares

Pellegrino (PT)
Padre Roque (PT)
lédio Rosa (PSB)
Regis Cavalcante (PPS)
Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia
1 vaga

Asdrubal Bentes
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Marcelo Teixeira
Norberto Teixeira

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)
Inaldo Leilão
3 vagas

Bloco (PFL, PST)
Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Reginaldo Germano

Laura Carneiro
Moroni Torgan
Nice Lobão
2 vagas
PMOB

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Alceste Almeda
Freire Júnior
Maurllio Ferreira Lima
2 vagas

PT
Luiz Eduardo Breenhalgh
Nelson Pellegrino
Padre Roque

PT
Clovis IIgenfritz
Iara Bernardi

Marcos Afonso (PT)

Olfmpio Pires

Marcos Rolim
Nilmário Miranda
Orlando Fantazzini
PPB

Dr. Rosinha
Fernando Ferro

Arnaldo Faria de Sá
José Unhares

De Velasco (PSL)
José Janene

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (PL, PSL)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Almeida de Jesus

Ronaldo Vasconcellos

Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo fi, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024a318-7026

Bloco (POl, PPS)
Regis Cavalcante

Fax: 318-2148

1 vaga

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio

Oliveira Filho

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo lI, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Suplentes

Affonso Camargo
Badu Picanço
Udia Quinan
Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Fernando Gonçalves
Udia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PFL, PSn
celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)
Joel de HoJlanda
Mauro Fecury
Raimundo Sanlos
Santos Filho

Gastão Vieira
João MaIos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Jonival Lucas Junior
Maria Elvira
Milton Monti
Osmar Serraglio
1 vaga

PT

PMOB
Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka
1 vaga

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

PMOB
Arolde de Oliveira
Chico Sardelli
Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Osório Adriano
Rubem Medina

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PSOB, PTB)
Alex Canziani
. Arthur Virgllio
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Ura (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Gilmar Machado
Iara Bernardi
Padre Roque

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

PPB
Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda
José Linhares

PT
AJoizio Mercadante
Carlito Merss
Ricardo Berzoini

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

Bloco (P5B, PCdoB)
Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Djalma Paes
Evandro Milhomen

PPB
Augusto Nardes
Luiz Fernando

Delfim Netto
João Pizzolalli

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)
Givaldo Carímbão

Bloco (PL, PSL)

Herculano Anghinellí. (PPB)

Bloco (POT, PPS)
Emerson Kapaz
Enio Bacci

Clementino Coelho

Wolney Queiroz

Paulo José Gouvêa

Luciano Bivar

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
João Sam paio
Rubens Bueno

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170
Telefones: 318-6900 a 6905/7011/7012

Fax: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares
Suplentes

PHS
Roberto Argenta

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 1" Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955
Fax: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Bloco (PSDB, PTB)
Adolfo Marinho
Anivaldo Vale
Antonio Cambraia
Basflio Villani
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta (PST)
Walfrido Mares Guia
2 vagas

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Anlbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius

Bloco (PFL, PST)
Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Luiz Dantas
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Darci Coelho
Euler Ribeiro
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano
1 vaga

1 vaga

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

João Almeida
João Leão
Márcio Matos
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Bloco (PFL, PST)
João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
3 vagas

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho
Luisinho
Mário Assad Júnior
Ursicino Queiroz

PMDB
Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço
4 vagas

PT
Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela
Ivan Valente
José Dirceu

Suplentes

PMDB
Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

AntOnio do Valle
João Matos
Satatiel Carvalho
Saraiva Felipe
1 vaga

PT
João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

João Grandão
Milton Temer
Virgflio Guimarães

PPB
Iberê Ferreira
1 vaga

PPB
Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Fetler Júnior
João Mendes (PMDB)

Delfim Netto
Eni Voltolini
Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Bloco (PSB. PCdoB)
2 vagas

Sérgio Miranda

Bloco (PDT, PPS)
Gonzaga Patriota
1 vaga

1 vaga

Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSl)

Bloco (PDT, PPS)
Miro Teixeira
Pedro Eugênio

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (8. Partido)1

Medeiros
1 vaga

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Bloco (PL, PSl)
Eujácio Simões

Francisco Silva (Licenciado)

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161
Telefones: 318-6888/6887

Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Chiquinho Feitosa
João Almeida
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Bloco (PFL, PST)
Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.
Lael Varella
Pedro Biltencourt
Yvonlton Gonçalves

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão
TItulares

Titulares

Armando Abllio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Reinaldo Gripp
Renildo Leal
Vicente Caropreso
Bloco (PFL, PST)
Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra
João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

PMOB

PMOB
Anfbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi
Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Rose de Freitas (PSDB)
PI

Avenzoar Arruda
Jorge Bitlar
Luiz Alberto

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio
PPB

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

José Janene
Vadão Gomes

Bloco (PSB, pedoB)

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darcrsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (PDI)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Bloco (POT, PPS)

PT
Ana Corso
Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim
Teima de Souza

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Almerinda de Carvalho
Ezidio Pinheiro (PSB)
Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Unhares

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Eber Silva (PST)
Jandira Feghali

Bloco (PL, PSL)
José Aleksandro

Dr. Antonio Cruz
Euler Morais
Jonival Lucas Júnior
Jorge Pinheiro
Marcelo Castro
Waldemir Moka
2 vagas

PPB
Jandira Feghali

José Carlos Aleluia (PFL)

Airton Dipp
Clementino Coelho

Custódio Mattos
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Itamar Serpa
Jovair Arantes
Max Mauro
Pedro Canedo
Ricarte de Freitas
Rommel Feijó
Saulo Coelho
Saulo Pedrosa

Philemon Rodrigues

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946

Bloco (POT, PPS)
Alceu Collares
Dr. Hélio

Ivan Paixão
Serafim Venzon
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Bloco (PL, PSL)
Marcos de Jesus
Oliveira Filho

Elias Murad (PSDB)
José Egydio
Sem Partido

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Pimentel Gomes (PPS)

1 vaga

Secretário: Elorzio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318·2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
Presidente: Freire Júnior (PMOB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PS06)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares

Suplentes

Candinho Mattos
Carlos Dunga
Narcio Rodrigues
Paulo Feijó
Silas Câmara
Silvio Torres
Vittorio Medioli
2 vagas

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Ouilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)
Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
Oino Fe~r3.nde~
José Carlos Elias
Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues
Nelson Marquezelli

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Bloco (PFL, PST)
Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMOB)
João Ribeiro
1 vaga

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga
1 vaga

PMOB
Coriolano Sales
Edinho Bez
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Uno Rossi (PSOB)
Zé Gomes da Rocha

PT
Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Carlos Santana
João Magro
Waldomiro Fioravante

PPB
Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Arnaldo Faria de Sá
Odelmo Leão
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Bloco (PDT, PPS)
Eurfpedes Miranda

PMOB

Almeida de Jesus

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/700417007 FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMOB)
Titulares

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
Igor Avelino
João Magalhães
José Chaves
Marcos Lima
Osmar Terra
1 vaga

PT
Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio
Nilson Moura

Carlos Santana
Manoel Vitório
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

PPB
Albérico Filho (PMOB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSOB)

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim
Telmo Kirst

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Pedro Valadares
1 vaga

Bloco (PDT, PPS)
Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PL, PSL)
Medeiros

Antônio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto
Luiz Moreira
Milton Barbosa
Mussa Oemes
Paulo Braga
Rubem Medina
2 vagas

Asdrubal Bentes
Oamião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Alcione Athayde
Eduardo campos

Vivaldo Barbosa

Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

PTN
José de Abreu

1 vaga

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976
Fax: 318-2153

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Affonso Camargo
Basilio Villani

Bloco (PFL, PST)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Airton Roveda
Alex Canziani

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurfpdes Miranda (POT)
~ Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Anivaldo Vale
Badu Picanço
Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos
Marinha Raupp
Bloco (PFL. PST)

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu
Luisinho
Sérgio Barcellos

Airton Cascavel (PPS)
Atila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
PMDB

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp
Mário de Oliveira
Nair Xavier Lobo

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes
PT

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso
PPB

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório Medioli

Vicente Arruda
Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Bloco (PFl. PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Abelardo Lupion
Átila Uns
Aldir Cabral
Claudio Cajado
Aracely de Paula
Francisco Rodrigues
João Carlos Bacelar
Heráclito Fortes
Jorge Khoury
Joaquim Francisco
Luciano Castro
José Thomaz NonO
Luciano Pizzatto
Mário de Oliveira (PMOB)
Robson Tuma
Werner Wanderer
Vilmar Rocha
PMOB

Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Eunfcio Oliveira
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

Edison Andrino
Eunfcio Oliveira
Fernando Diniz
Flávio Derzi
Germano Rigotto
Laire Rosado
Lamartine Posella
Marcelo Barbieri
Paulo Lima
PT

Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim
Nilmário Miranda
Tilden Santiago

Pastor Amarildo
1 vaga

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz
Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen
José Antonio Almeida

Socorro Gomes
Vanessa Grazziotin

PPB

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT. PPS)

Márcio Bittar

Eurlpedes Miranda

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Ferraço (PSDB)

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco (PL. PSL)

Robério Araújo
Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 1" Térreo, Ala A. Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Fax: 318-2145

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)
Titulares
Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente

Bloco (POT. PPS)

José Aleksandro
João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel
Bloco (PL, PSL)

Mattos Nascimento
Robério Araújo

Cabo Júlio
De Velasco

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996
Fax: 318-2125
Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir
Or. Helena
Manoel Sal viana
Murilo Domingos
Nelson Otoch
Sérgio Reis

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA
Proposição:

Autor: Mesa Diretora

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
10 Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
2° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
Bonifácio de Andrada
Feu Rosa
João Castelo
Udia Quinan
Márcio Matos
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Edir Oliveira
Luiz Ribeiro
Osmãnio Pereira
Sebastião Madeira
Sérgio Reis
Veda Crusius
2 vagas

PT
Avenzoar Arruda
João Paulo
Professor Luzinho

Fernando Ferro
Geraldo Magela
Maria do Carmo Lara

PPB
Almerinda de Carvalho
Edmar Moreira
Pastor Amarildo

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Bloco (PFL, PST)
Gerson Gabrielli
Jaime Martins
José Thomaz NonO
Ney Lopes
Pedro Bittencourt
Rodrigo Maia

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luiz Durão
Zezé Perrella

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Bloco (PDT, PPS)
Pompeo de Mattos
Ricardo Ferraço

Fernando Coruja
Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

PMDB
Armando Monteiro
Benito Gama
Gastão Vieira
João Colaço
João Magalhães
Silas Brasileiro

Haroldo Lima
Sérgio Novais

Anlbel Gomes
Jorge Pinheiro
Jurandil Juarez
Laire Rosado
Teté Bezerra
1 vaga

Lincoln Portela
Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, sala T-40
Telefone: 318·7958

Eujácio Simões

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.
163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
Autor: Senado Federal

Proposição: PEC n° 53/99

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)
Suplentes

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
fellx Mendonça
Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho
Xico Graziano
Zila Bezerra

Antôl)io Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
ManOel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PR, PST)

Salomão Gurgel

Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)
Eujácio Simões

Ronaldo Vasconcello

PV
Milton Temer (PT)

Wellington Dias (PT)

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,
NORDESTE E CENTRO-OESTE
Proposição: PEC 0076(99

Presidente: Rotnmel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares
Adauto Pereira
Chico Sardelli
Francisco Coelho
Jairo Carneiro
Pedro Irujo
1 vaga

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

PMDB
Antônio do Valle
Coriolano Sales
Euler Morais
Nelson Proença
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Arma.ndo Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
João Mendes
Paulo Lima
Pedro Novais

PT
Geraldo Magela
João Coser
José Pimentel

Aloisio Mercadante
OrlaMo Desconsi
Ricardo Berzoini

Suplentes
Bloco (PSDI3, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B. Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Bloco (PSB, PCdoB)
2 vagas

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonô
Luiz Durão
Ronaldo Caiado
VilmarRocha

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
Ildefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

PT

Bloco (PDT, PPS)
Pedro Eugênio

Pedro Chaves
6 vagas

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt

f'Fl
Eliseu Moura
Herculano Anghinetti
João Pizzolatti

Agnalo Queiroz
Alexandre Cardoso

Aniva.ldo Vale
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha
Zenaldo Coutinho
2 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PPB
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fettar Júnior

Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

Emerson Kapaz

Avenzoar Arruda

Jorge Bittar

3 vagas

Babá
José Pimentel
1 vaga

Sérgio Barcellos
2 vagas

Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
PMOB

PPB

Roberto Ba:estra
Yvonilton Gonçalves (PFL)
1 vaga

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

6 vagas

Confúcio Moura
João ~olaço
José Indio
Moacir Michelelto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

POT
PT

Serafim V"";"!Z0n

Enio Bacei

3 vagas

3 vagas
Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Inácio Arruda

PPB

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Eujácio Simões

Eliseu Moura
João Tota
1 vaga

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

PPS

Agnelo Queiroz
Ezldio Pinheiro

PV

Clementino Coelho (PPS)

Pedro Eugênio (PPS)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA
TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POlÍTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PLP 167/00
Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
ZUa Bezerra

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
2 vagas

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Márcio Biliar
1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Bispo Rodrigues
PHS

Hugo Biehl (PPB)
1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222·A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,
E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
Proposição: PEC nO 222/00
Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Vollolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PSB, PCdoB)

João Hermann Neto

Agnaldo Muniz

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Reginaldo Germano

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Jovair Arantes
Saulo Coelho
Sérgio Carvalho
5 vagas

Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Proposição: PEC 254/00

Bloco (PFL, PSn
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

Costa Ferreira
Expedito Júnior
Neuto Lima
Osvaldo Coelho
Pedro Bittencourt
Pedro Irujo
PMOB

Anfbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

Norberto Teixeira
5 vagas

Autor: Senador Federal e
Outros

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
10 Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PP8)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Antônio Jorge
B. Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

João Leão (PPB)
Uno Rossi
Lúcia Vânia
Ricardo Rique
Ricarte de Freitas
3 vagas

PT
Henrique Fontana
Jorge Bitlar
Luiz Sérgio

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque
PPB

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heínze
Salomão Cruz

Dilceu Sperafico
Eni Volto/ini
Márcio Reinaldo Moreira
Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

José Antonio Almeida
Tânia Soares
Bloco (POT, PPS)

Bloco (PFL, PSn
Ariston Andrade
Darci Coei ho
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Cleuber Carneiro
Costa. Ferreira
Jairo Carneiro
Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha
PMOB

Marcelo Castro
Murilio Ferreira Uma
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra
1 vaga

Euler Morais
Igor Avelino
Jonival Lucas Júnior
Múcio Sá (PTB)
2 vagas

João Sampaio
1 vaga

Airton Dipp
João Herrmann Neto

PT
Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

Bloco (PL, PSL)

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

José Aleksandro

Ronaldo Vasconcellos

PPB
PTN
José de Abreu

1 vaga

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-8
Telefone: 318-7058
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE"ALTERA O ART.
42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A
APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS
RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGIÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)
Mário Reinaldo Moreira

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Bloco (POT, PPS)
Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

Clementino Coelho
Neiva Moreira
Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais
Bloco (PL, P5L)

Marcos de Jesus

Eujácio Simoos
PHS
Pauderney Avelino (PFL)

1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS
POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA
AOS QUADROS DA UNIÃO"
Autor: Poder Executivo

Proposição: PEC n° 289/00

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)
Suplentes

Titulares
Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Feijão
Candinho Maltos
Itamar Serpa
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira
Renildo Leal
Saulo Coelho

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Giovanni Queiroz

Eurlpedes Miranda
Bloco (PL, PSl)

Robério Araújo

Oscar Andrade
PTN

1 vaga

José de Abreu

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 30S-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96

Autor: Jandira Feghali
e Outros

Presidente: Claudio Cajado (P FL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PFl, PSn
Aldir Cabral
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)
Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan
PMOB

Alberto Fraga
5 vagas

Alceste Almeida
Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione BarbaJho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Bloco (PSDB, PTB)
Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)
lédio Rosa
laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

PT
Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

6 vagas

PFL
3 vagas

PPB
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
5 vagas

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan
Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga
1 vaga

Roberto Balestra
2 vagas

Bloco (PSB, pedoB)
Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

2 vagas

PT
Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziolin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

PPB
Bloco (POT, PPS)
Agnaldo Muniz

Airton Cascavel

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

Herculano Anghinetli
Hugo Biehl

1 vaga

1 vaga

POT

José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Paulo Braga
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Olimpio Pires

João Sampaio

Bloco (P5B, PCdoB)
l vaga

Jandira FeghaJi

Bloco (PL, PSL)

PT
Carlito Merss
Geraldo Magera
Waldir Pires
1 vaga

João Paulo
3 vagas

José Aleksandro

Philemon Rodrigues

PPS
1 vaga

Agnaldo Muniz

PPB
Eni Voltolini
LUIz Fernando
Nelson Meurer

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira
1 vaga

PHS

POI
·1 vaga

Djalma Paes
Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-8
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

Fernando Coruja

Bloco (P5B, pedoB)
José Antonio Almeida

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

1 vaga

Bloco (PL, P5L)
Eujácio Simões

Marcos Cintra (PFL)

PPS
Regis Cavalcante

Agnaldo Muniz

PHS

Autor: Senado Federal

Proposição: PEC 281/00

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7063
Fax: 318-2140

Suplentes

Titulares

Bloco (P50B, PTB)
Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Sampoio D6ria
Sérgio Guerra
1 vaga

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
/na/do Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Cezar Schirmer
Laire Rosado
4 vagas

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

1 vaga

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
10 Vice-Presidente: Augusto Franco (P5DB)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
30 Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

PFL
Átila Lins
Chico Sardalli
Jairo Carneiro

José Roberto Batochio

Cleubar Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCiSO AO ART. 20 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)
Proposição: PEC 618/98
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

Autor: Poder Executivo

10 Vice-Presidente: Francistónio Pinto (PFL)
~

Vice-Presidente:
3 D Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PIB)

B. Sá
Fernando Gonçalves
Odllio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Félix Mendonça
Feu Rosa
Léo Alcântara
Rafael Guerra
Renildo Leal
3 vagas

Titulares

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto
5 vagas

Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga
PFL

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrieili
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Gervásio Silva
José Carlos Couti"ho
José Mendonça BezE'rra
Luis Barbosa
Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zez'3 Per'eila
PT

Adão Pretto
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

João Grandão
Marcos Afonso
2 vagas

PFL

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian
Wilson Braga

PMOB

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Biltencourt
Paulo Lima
1 vaga

Barbosa Neto
Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves
Waldemir Moka
2 vagas

PPB

Augusto ~ardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Oilceu Sperafico
Hugo Biehl

POT

Pompeo de Mattos

Fernando Coruja

PSOB

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Antonio Cambraia
Basflio Villani
Inaldo Leitão
Manoel Salviano
Silvio Torres

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin

PT

1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

Pastor Valdeci Paiva

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães
1 vaga
PPB

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Fernando Gabeira (PV)

Felter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres
1 vaga

PHS
PTB

Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

1 vaga

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95
Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga
POT

Eurlpedes Miranda
1vaga

Enio Bacci
Fernando Zuppo
Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos

Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418
Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA
Proposição: RCP 2/99

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

SUplentes
I

Bloco (PSOS, PTS)
Alex Canziani
Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcântara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Basflio Villani
Fernando Gonçalves
Juquinha
Pedro Canedo
Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Suplentes

Titulares

TItulares

Bloco (PSOB, PTB)
Badu Picanço
Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
Max Rosenmann
Sérgio Barros
Nicias Ribeiro
Sérgio Carvalho

Darclsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
Ricardo Izar

Antônio do Valle
João Magalhães
Jorge Pinheiro
José Borba
Pedro Chaves
Ricardo Izar
PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis
1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Corauci Sobrinho
Jaime Marlin s
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

Ildefonço Cordeiro
Luís Barbosa
Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)
Chico Sardelli

PFL

PT

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Expedito Júnior
Oscar Andrade
Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

PT

Geraldo Magela
José Genofno
Tânia Soares (PCdoB)

PPB
2 vagas

Babá
Nilson Mourão

Eurico Miranda
José Janene

Herculano Anghinetti
José Janene

PPB
João Tota
Salomão Cruz

Almir Sá
Luiz Fernando

POT
Olimpio Pires

João Sampaio

POT
Giovanni Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Eurlpedes Miranda

Eduardo Campos

Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen

Vanessa Grazziotin
Bloc~

Bloco (PL, PSL)
José Aleksandro

Robério Araújo

(PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva

Luciano Bivar

PHS
Renildo Leal (PTB)

Francisco Rodrigues (PFL)

PPS

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE
DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ACBF E A NIKE
Proposição: RCP 3/99

Autor: Aldo Rebelo e Outros

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoB)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)

Rubens Furlan

Regis Cavalcante

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo \I - Sala 151-8
Telefones: 318-8430/7064/7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAEn NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."
Proposição: RCP 5/99

Autor: Deputado Luiz Antonio
Ffeury e Outros

Presidente: Damião Feliciano (PMDB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSDB)

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL}
Suplentes

Titulares
Bloco (PSOB, PTB)

Alex Canziani
Clovis Volpi
Léo Alcântara
Saulo Coelho

Anivaldo Vale
Luiz Antonio Fleury
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius
Bloco (PFL, PST)

Luiz Durão
Neuton Lima
1 vaga

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

Bloco (PSDB, PTB)
Augusto Franco
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Clovis Volpi
Eduardo Seabra
Luiz Ribeiro
1 vaga
Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa
PMDB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

João Henrique
José Borba
1 vaga

PMDB
João Eduardo Dado
2 vagas

Lamartine Posella
Marcelo Barbieri
Roland Lauigne

PT
João Coser
José Pimentel

Avenzoar Arruda
Waldomiro Barancelli Fioravante

PT

PPB

Iara Bernardi
Ricardo Berzoini

José Pimentel
Teima de Souza

Augusto Nardes
Luiz Fernando

PPB

José Janene
Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB)

Celso Russomanno
Cunha Bueno

Wagner Salustiano
1 vaga

Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota

Bloco (POT, PPS)
Aldo Rebelo

Kincas Mattos

Regis Cavalcante

Bloco (POT, PPS)
Dr. Hélio

João Herrmann Neto
Bloco (PL, PSL)

Bispo Wanderval

Bloco (PL, PSL)
De Velasco
Magno Malta

PTN
José de Abreu

Eujácio Simões

1 vaga

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

PV

Fax: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS
PRINCípIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS
E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,
OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"
Proposição: RCP 15/95

Pompeo de Mattos

Autor: Augusto Nardes e outros

Geraldo Magela (PT)

Tânia Soares (PCdoB))

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8786

Fax: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER
Proposição: RCP 21/96

Autor: Milton Temer e Outros

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

Titulares

Suplentes

Titúlares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)
Ney Lopes
Paes Landim
Rubem Medina

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonsceca Jr.
Pedro Billencourt

PMDB
Antônio do Valle
José Borba
José Lourenço

Gustavo Fruet
Rita Camata
Wagner Rossi

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Armando Ab(ljo
Badu Picanço
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)
A/dir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Ivânio Guerra
Luiz Moreira
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos
Yvonilton Gonçalves

PMDB
PT
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Ivan Valente
Milton Temer

Confúcio Moura
Eunfcio Oliveira
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Alceste Almeida
3 vagas

PPB

PT
João Tota
Ricardo Barros

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Bloco (PSB, PCdoB)

PPB

José Antonio Almeida

Haroldo Lima

Babá
Ivan Valente

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

João Tota
Luiz Fernando

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Bloco (PDT, PPS)
Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio

José Roberto Batochio

Socorro Gomes

Evandro Milhomen

Bloco (PL, PSL)
Bloco (PDT, PPS)

João Caldas

Almeida de Jesus

Neiva Moreira

Márcio Bitlar

PTN
José Aleksandro

Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-8429

Fax: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE
ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS
(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS REFERENTES AO PROJETO SIVAMSISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÕNIA
Proposição: RCP 23/96

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

José de Abreu

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

PHS
Pompeo de Mattos (PDT)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Fax: 318-2182

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA pOLíTICAS
Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)
Suplentes

Titulares
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)
Bonifácio de Andrada

André Benassi

Anivaldo Vale
Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves
Júlio Semeghini
Rafael Guerra
Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Bloco (PFL, PST)
Aldir Cabral
José Rocha
Mário Assad Júnior
Neuton Lima
Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

2 Vàge.S

PMOB
Gastão Vi 9ira
Jorge Pir.ne!ro
Laire Rosado
Mário de Oliveira
Osmar Serraglio
Paulo Lima
2 vagF.ls

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 10 DO ART.
222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 20 DO REFERIDO
ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNALíSTICAS E DE
RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ
NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95
Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares
PFL

PT
João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Dr. Rosinha
Geraldo Magela
José Genorno
Virgllio Guimarães

PPB
Nelson Meurer
Simão Sessim
2 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso
Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Dr. Hélio
Rubens Bueno
Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco'
José Carlos Fonseca Jr.

Régis Cavalcante (PPS)

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos
1 vaga

PMOB
Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Maria Elvira
5 vagas

PSOB
Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Luisinho (P5T)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Vittorio Medioli

Bispo Wanderval
Lincoln Porteia

PHS
Roberto Argenta

Suplentes

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)
Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho
2 vagas

PT
Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

José Janene
Robério Araújo (PL)
1 vaga

João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

José Genolno
Paulo Delgado
Virgl/io Guimarães
PPB

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinelti
José Unhares

PTB
José Carlos Martinez
1 vaga

3 vagas

Iris Simões
Murilo Domingos
PDT

Neiva Moreira

PTa
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Walfrido Mares Guia

Agnaldo Muniz (PPS)

PDT
Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

José Roberto Batochio

Fernando Coruja

Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição:
Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:
Titulares
Suplentes
PFL
Aracely de Paula
Cesar Bandeira
Celcita Pinheiro
Claudio Cajado
Luis Barbosa
Heráclito Fortes
Pedro Fernandes
Jaime Martins
Sérgio Barcellos
Joel de HoJlanda
2 vagas
Kátia Abreu
Paes Landim
PMDB
Glycon Terra Pinto
Albérico Filho
5 vagas
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

PSDB
Adolfo Marinho
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra
PT
Geraldo Magela

Pedro Valadares

Djalma Paes

Bispo Wanderval

Gilmar Machado

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco

Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129·B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N°9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBREASNORMASGER~SPARAA

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL
E PELOS MUNiCíPIOS"
Autor: Poder Executivo

Proposição: PLP 9/99

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
10 Vice· Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
20 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
30 Vice-Presidente: Oro Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Suplentes

PFL
Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins
João Ribeiro
Mauro Fecury
Raimundo Santos
Vilmar Rocha
1 vaga

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

PMDB
Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

Albérico Filho
João Colaço
4 vagas

PSOB
José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)
Paulo Mourão
3 vagas

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa
PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli
Márcio Matos (S. Part.)
1 vaga

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga
PPB

Pastor Amarildo
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

Luciano Pizzatlo
Paes Landim
Robson Tuma

Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

Pedro Chaves
Wilson Santos

PMOB
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Euler Morais
Flávio Derzi
Freire Júnior
Milton Monti

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
PSOB

Adolfo Marinho
Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho
Sampaio D6ria
Xico Graziano

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

PTB
Max Mauro
1 vaga

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia
POT

Alceu Collares

PT
Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Dr. Hélio
Bloco (PSB, PC do B)
Pedro Eugênio (PPS)

Djalma Paes

PPB
Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetti
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

PTB
Remi Trinta

Marcos de Jesus

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA
CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice· Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias
POT

Enio Bacci

Pompeo de Mattos
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões

Ronaldo Vasconcellos (5. Part.)
Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes

Sérgio Miranda

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-6
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS
ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUIÇÁO

Suplentes

PFL
Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

Corauci Sobrinho
Darci Coelho
João Carlos Bacelar
José Carlos Coutinho

FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)
Proposição: PEC 277/00
Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
30 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basilio Villani (PSDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Badu Picanço
Basilio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Viltório Medioli

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves
llamar Sarpa
Jovair Arantes
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Rodrigo Maia (PFL)

Bloco (PFL, PSn
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Mussa Damas
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Werner Wanderer

Chico Sardel/i
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

PMOB
Armando Monteiro
Edinho Bez
Gastão Vieira
Salatiel Carvalho
2 vagas

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

PT
Fernando Ferro
2 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares

Suplentes

PFl
Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Ildefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira
Kátia Abreu
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Robson Tuma
1 vaga

PMOB
Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
3 vagas

PSOB
Alexandre Santos
Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho
3 vagas

André Benassí
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT
4 vagas

4 vagas

PPB
Almir Sá
Roberto Balestra
Romel Anlzio

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda
1 vaga

Haroldo Lima
Miriam Reid

Bloco (POT, PPS)

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

João Hermann Neto
Olimpio Pires

Airton Dipp
Pedro Eugênio

Bloco (Pl, PSl)
Eujácio Simões

João Caldas

PTB
Max Mauro
Nillon Capixaba

Nelson Marquezelli
1 vaga

PV
Fernando Gabeira

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-706217052
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DA NOVA REDAÇÃO À ALíNEA
"E" DO INCISO \I DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 374/96

POT

1 vaga

Autor: Senado Federal

Coriolano Sales (PMDB)

Enio Bacci

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST. PMN, PSO, PSL)
Bispo WandervaJ

Ronaldo Vasconcellos (S. Parti

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE
MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96
Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares
Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Marisa Serrano
Veda Crusius

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)
Proposição: PEC 89/95
Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatli (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

TItulares

Suplentes

PFL
Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Francisco Rodrigues
Jaime Martins
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)
1 vaga

PMOB
PFL
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Ana Catarina
Anrbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Hermes Parcianetlo
João Mendes
4 vagas

PSOB

PT
Angela Guadagnin
Iara Bernardi

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB
1 vaga
Dr. Benedito Dias

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Fátima Pelaes
Maria Abadia
Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)
2 vagas

PT
Wetlington Dias
3 vagas

4 vagas

POT
Miriam Reid

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)
Jandira Feghali

PPB
Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl
Romel Anizio

Teima de Souza (PT)

PTB
Bloco (PL, PSL)
Robério Araújo

Philemon Rodrigues

Max Mauro
, vaga

Renildo Leal
1 vaga

por

PPS
Ivan Paixão

Regis Cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Eber Silva

Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio (PPS)

, vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, pedoB)

Remi Trinta

Haroldo Uma

PV

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (Pl, PSL)

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO
CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNICípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES
DE VICE-PREFEITO"
Proposição: PEC 98/99

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Suplentes

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Alex Canziani
Danilo de Castro
Augusto Franco
Iris Simões
José Teles
José Carlos Elias
Raimundo Gomes de Matos
Jutahy Junior
Roberto Rocha
Narcio Rodrigues
Sérgio Reis
Saulo Pedrosa
2 vagas
Silvio Torres

Almeida de Jesus (Licenciado)

Rubens Furlan

PFL

Adauto Pereira
Gilberto Kassab
Kátia Abreu
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra
1 vaga

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco
PT

4 vagas

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Part.)
2 vagas

PV

Sérgio Novais

1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE
"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E
A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.
Proposição: PL 293/91
Autor: Senado Federal
Presidente: José Indio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3" Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)
Titulares

Suplentes

Armando Abflio
Arnon Bezerra
Eduardo Barbosa
José Coimbra
Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal
Rose de Freitas

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso
Bloco (PF=L, PST)

Cleub,er Carneiro
Gilberto Kassab
Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

Claudio Cajado·
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatlo
Neuton Lima
Santos Filho

PPB

PMOB

Telmo Kirst
2 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Agnaldo Muniz

Bloco (PSOB, PTB)

Cezar Schirmer
5 vagas

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Bloco (PMDB, PST, PTN)

POT

Fernando Zuppo

1 vaga

Eber Silva

Darcfsio Perondi
José Borba
José índio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

José Borba
5 vagas

PSDB

PT
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Jaques Wagner

Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso
PPB

Celso Russomanno
Mário Negromonte (PSDB)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Benedito Dias
Eni Vollolini

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leilão
João Castelo
Vicente Arruda

André Benassi
Feu Rosa
José Mililão
Nelson Otoch
2 vagas
PT

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela
José Pimental
Waldir Pires

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar
1 vaga

Alexandre Cardoso
1 vaga

PPB
Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
2 vagas

Bloco (PDT, PPS)
PTB
Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Fernando Coruja
Pedro Eugênio

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves
1 vaga
PDT

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos

José Egydio

José Roberto Batochio

Bloco (P5B, PCdoB)

PHS
Rubens Furlan (PPS)

Regis Cavalcante (PPS)

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431
Fax: 31802140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634/75
Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares

Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

Coriolano Sales (PMDB)

Cesar Bandeira
Francisco Garcia
Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer
2 vagas

José Antonio Almeida

Aldo Rebelo

Bloco (PL, P5T, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela

João Caldas

PPS
Ayrton Xerêz (Licenciado)

Airton Cascavel

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E
A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"
Proposição: PL 1.483/99
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

Autor: Dr. Hélio

Suplentes

PMDB
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo
4 vagas

Bloco (PSDB, PTB)
Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues

Augusto Franco
Iris Simões
Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)

Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz
Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Nelson Proença
Pinheiro Landim

7 vagas

Titulares

Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PMOB

PFL
Arolde de Oliveira
Corauei Sobrinho
Gerson Gabriel1i
Luciano pjzzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Benito Gama
Cesar Bandeira
Expedito Júnior
Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro
Sérgio Barcellos
José Carlos Fonseca Jr.

Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Penella
José Carlos Fonseca Jr.
1 vaga

PT
Jorge Bittar
Professor Luizinho
2 vagas

4 vagas

Darclsio Perondi
Edison Andrino
Eleione Barbalho
Luiz Bitlencourt
Rita Camata
1 vaga

Cezar Schirmer
Germano Rigotto
Maria Elvira
3 vagas

P50B
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Custódio Mattos
Feu Rosa
João Almeida
Mareio Fortes
Ricardo Fenaço
Saulo Pedrosa

PPB
Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves
1 vaga

POT

PT
Gilmar Machado
João Paulo
José Geno{no
Milton Temer

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgflio Guimarães
2 vagas

Luisinho

Df. Hélio

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

1 vaga

Bloco (PL, P5L)

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Augusto Nardes
Júlio Redecker (licenciado)
Nelo Rodolfo (PMDB)

Pastor Valdeci Paiva

Marcos Cintra (PFL)

PTB
PPS
Pedro Eugênio

Emerson Kapaz

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

por

PV

Marcos Rolim (PT)

Fernando Gabeira

1 vaga

Neiva Moreira

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
~ocal: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 20/95

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares

Haroldo Lima

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa

Bispo Wanderval

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Fernando Gonçalves
Magno Malta

PV

Fernando Gabeira
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318-8428

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR
O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS
FONTES DE RECURSOS"
Autor: João Leão e Outros

Proposição: PEC 57/99

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)
Suplentes

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

B. Sá
Inaldo Leitão
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
3 vagas

Salomão Gurgel

Wolney Queiroz
Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

João Caldas
PHS

1 vaga

Ariston Andrade (PFL)
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064

Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,
DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição:
Autor: José Carlos Aleluia
,Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares

Suplentes

PFL
Bloco (PFL, PST)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho
José Thonaz Nonô
Osvalc? COulho
Paes :"<:mr.!im
Wilson Braga

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Luiz Durão
Wilson Braga
1 vaga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia
PMDB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho
Mauro Lopes
PSOB

PMDB
Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Albérico Filho
Antônio dc.l!all~
4 valJas

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Vicente
Zulaiê cobra
1 vaga
PT

Marcos Afonso
Wellington Dias

João Coser
1 vaga
PPB

Ary Kara
Simão Sessim

PT
Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Almir Sá
João Tota

Fernando Ferro
Lujz Alberto
VirgUio Guimarães

PTB
Duilio Pisaneschi

PPB
Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

PDT
José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, pedoB)
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Dr. Hélio

Fernando Zuppo
Bloco (PSB, pedoB)

Gonzaga Patriota

1 vaga

Bloco (PL, PST. PMN, P5D, PSL)
Djalma Paes
Tãnia Soares

Bloco (PDT, PPS)
Pimentel Gomes

1 vaga

Clementino Coelho

Uncoln Portela

João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI W 2.905, DE
1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS"
Autor: Fernando Gabeira

Proposição: PL 2.905/97

Presidente: Carlos A(berto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)
Suplentes

Titulares
Bloco (PSOB, PTB)

Elias Murad
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Odflio Balbinotti
Paulo Mourão
Pedro Canedo
Welinton Fagundes
1 vaga

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
Bloco (PFL, PST)

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja
Jaime Martins
Joaquim Francisco
Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)
1 vaga

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior
PMOB

Freire Júnior
José Borba
Marcelo Castro
Osvaldo Reis
Wilson Santos
1 vaga

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro
PT

Fernando Ferro
Luci Choinacki
2 vagas

(ara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Fetter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos
PV

Fernando Gabeira

Marcos Rolim (PT)

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM
FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA ElOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Autor: Paulo Paim
Proposição: PL 3.198/00
Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice- Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)
Átila Lins
Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Lavoisier Maia
Nice Lobão
Pedro Irujo

Celcita Pinheiro
IIderonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezá Perrella
PMOB

Alceste Almeida
Nair Xavier Lobo
4 vagas

Damião Feliciano
Jorge Pinheiro
Maria Lúcia
Maurilio Ferreira Uma
Osmar Terra
Tadeu Filippelli
PT

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Carlos Santana
Manoel Vitório
Paulo Paim

Gilmar Machado
João Grandão
Lujz Alberto
PPQ

Bloco (POT, PPS)
Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Airton Roveda
Eduardo Seabra
Nelson Trad
Rose ele Freitas
4 vagas

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Uno Rossi
Maris& Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PSB, PCdoB)
Aldo Arantes
1 vaga

Paulo José Gouvêa

Alceu Collares
Márcio Bittar

Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

3 vagas

PT

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz
1 vaga

Evandro Milhomen
Tânia Soares
Bloco (POT, PPS)

Dr. Hélio
Regis Cavalcante

Alceu Collares
Ivan Paixão

Angela Guadagni
Carlito Merss
Geraldo Magela
Padre Roque

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim
PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

Bloco (PL, PSL)
POT

Marcos de Jesus

Lincoln Portela

Dr. Hélio

Fernando Coruja
PV
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Fernando Gabeira

Secretária: Maria Terezinha Oonati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783
Fax: 318·2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO
DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO
DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97
Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares
Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)
Carlos Mosconi
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Flávio Arns
Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa
2 vagas

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Freire Júnior
Osvaldo Biolchi
5 vagas

Darc(sio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela

Robério Araújo
PPS

1 vaga

1 vaga
PHS

Roberto Argenta

1 vaga

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318·7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,
QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 2.186/96

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Suplentes
Bloco (PSOB, PTB)

PFL
Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Alcione Athayde

Djalma Paes

CeJcita Pinheiro
Expedito Júnior
Kátia Abreu
Lavoisier Maia
Luis Barbosa
Medeiros (S. Par!.)
Roland Lavigne (PMDB)

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno
Lúcia Vânia
Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia
3 vagas

Bloco (PMOB, PST. PTN)
Flávio Derzi
Marçal Filho

Freire Júnior
Luiz Bittencourt

Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Safatief Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

5 vagas

Titulares

Suplentes

PFL

PFL
José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra
Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz
3 vagas

Benito Gama
Darci Coelho
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Adauto Pereira
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Ildefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PMOB
Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho
Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

PT

PSOB
Ivan Valente
João Grandão
Luciano Zica
1 vaga

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
2 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch
Vicente Caropreso
Veda Crusius
1 vaga

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

POT
Miriam Reid

Fernando Coruja

PT
Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)

PPB
1 vaga

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)
Marcos de Jesus

Pastor Valdeci Paiva

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Almir Sá
José Janene
Simão Sessim

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PPS
Emerson Kapaz

4 vagas

PTB
Rubens Furlan
1 vaga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE
1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E
A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA
PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 4.376/93
Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

2 vagas

Duilio Pisaneschi
1 vaga

POT
Fernando Coruja

1 vaga

Bloco (PSB, pedoS)
Clementino Coelho (PPS)

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa

De Velasco

PPS
Rubens Bueno

Pedro Eugênio

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95
Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2" Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)

Titulares

Suplentes

PFL
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Francisco Rodrigues
IIdetonço Cordeiro
Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

PMDB
Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli
4 vagas

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

PSOB
Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Antorio Fl'ijão
Arnon 3€zerra
Badu Pic:anço
Feu Rosa
Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

PT

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz

Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa

Cabo Júlio

PPS
Regis Cavalcante

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS
PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)
Proposição: PEC 639/99

Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Maltos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genorno

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh
Nelson Pellegrino
Wellington Dias

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Jair Bolsonaro
2 vagas

Suplentes
PFL

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Átila Lins
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Pauderney Avelino
Pedro Irujo
Pedro Pedrossian

PMDB
PTB
Luiz Antonio Fleury

Roberto Jefferson

POT
Eurfpedes Miranda

Wanderley Martins

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio
Osvaldo Reis
3 vagas

PSDB
Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra
Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

PT
Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

4 vagas

10 Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
20 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
30 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares

Suplentes
PFL

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIderonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Átila Lins
Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Joaquim Francisco
Luis Barbosa
2 vagas

PMDB
PPB
Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra
Vadão Gomes

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Barbosa Neto
Cezar Schirmer
Darcfsio Perondi
Lamartine Posella
Múcio Sá
Ricardo Izar

PTB
PSDB
Josué Bengtson

1 vaga
PDT

Fernando Coruja

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

PT

José Antonio Almeida

Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus (Licenciado)

PPB
Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker
Telmo Kirst

Almir Sá
Ary Kara
1 vaga
Regis Cavalcante

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1 .615/99
Presidente: João Henrique (PMDB)

João Coser
Luiz Sérgio
2 vagas

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wallington Dias

Cabo Júlio

PPS
1 vaga

Alex Canziani
Feu Rosa
Mareio Fortes
Marcus Vicente
Nelson Marchezan
1 vaga

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Autor: Poder Executivo

PTe
1 vaga

Duflio Pisaneschi
PDT

1 vaga

Olfmpio Pires

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB. pedoS)

1 vaga

Jandira Feghali
PV
Airton Cascavel

1 vaga

Secretária: Leila MaChado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"
Proposição: PEC 136/99

Autor: Poder Executivo

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinettí (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares

Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas

Almeida de Jesus (Licenciado)
Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali

José Antonio Almeida
PPS

Pedro Eugênio

1 vaga

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA
REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU

PENSÃO, APLlCAvEL AOS TRÊS PODERES
PFL
Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Lufs Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Cláudio Cajado
Expedito Júnior
Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Proposição: PEC 137/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares

PMOB
Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmãnio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

Suplentes

PFL
Armando Abflio
Confúcio Moura
Salatiel Carvalho
3 vagas

Darci Coelho
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Kátia Abreu
Luciano Castro
Paes Landim

José Carlos Coutinho
Luiz Durão
Nice Lobão
Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga
1 vaga

PSOB
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
InaIdo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

André Benassi
B.Sá
Fátima Pelaes
Mário Negromonte
Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga
PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho
1 vaga
PPB

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

PMDB
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Freire Júnior
Marçal Filho
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis
Phílemon Rodrigues (PL)
1 vaga

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Alexandre Santos
Dr. Heleno
Jutahy Júnior
Lino Rossi
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli
Geraldo Magela
3 vagas

POT
Fernando Coruja

PT

1 vaga

Henrique Fontana
José Genofno
2 vagas

PPB
Gerson Peres
Romel Anfzio
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues
2 vagas

PSOB
PTB
Walfrido Mares Guia
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Elias Murad
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Mário Negromonte
Osmânio Pereira
Paulo Kobayashi
Sérgio Barros
1 vaga

POT
Eurfpedes Miranda

PT

Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)
Dr. Evilásio (Licenciado)

Alexandra Cardoso

José Pimentel
Nelson Pellegrino
Wellington Dias
1 vaga

Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (PSDS)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho (PSOB)

PPS
1 vaga

1 vaga

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone: 318-7067
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO
DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR
PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A
SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDS)
Titulares

POT
Neiva Moreira

Wanderley Martins (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Jandira Feghali

Dr. Evilásio (Licenciado)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa

Cabo Júlio

Emerson Kapaz
Suplentes

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Werner Wanderer
1 vaga
PMOB

João Colaço
João Magalhães

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PPS

PFL
João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-8428
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95

Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Suplentes
Titulares
PFL
Deusdeth Pantoja
Francisco Rodrigues
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
Gilberto Kassab
Laura Carneiro
Neuton Lima
Rubem Medina
Paulo Marinho
Sérgio Barcellos
Ronaldo Caiado
Werner Wanderer
1 vaga
1 vaga
PMOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°
2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POlÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS
INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 2.763/00

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
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

6 vagas

Alceste Almeida
Carlos Dunga (PTB)
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Freire Júnior

Bloco (PSOB, PTB)

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa
3 vagas

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Maltos
Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno
João Castelo
Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Bloco (PFL, PST)
PT

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

4 vagas

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

PPB

PMOB
João Tota
2 "2.gas

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)
PTB
Murilo Domingos

Nelson M.:lrque,!elli

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho
Salatiel Carvalho
1 vaga

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim
PT

POT
Neiva Moreira

Alfonso Camargo
Cleuber Carneiro
Eliseu Resende
Francisco Garcia
Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Serafim Venzon

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões

Cabo Júlio

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Dr. Benedito Dias
Felter Júnio
João Pizzolatti
Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

PPS
1 vaga

PPB

1 vaga

Airton Cascavel

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

Inácio Arruda
José Antonio Almeida
Bloco (POT, PPS)

Ivan Paixão
João Sampaio

Olimpio Pires
Pedro Eugênio
Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Philemon Rodrigues

PHS

Bloco (PL, PSL)

Dajalma Paes (PSB)

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE
"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA
NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.846/00
Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Alexandre Santos
Antonio Feijão
Fernando Gonçalves
Iris Simões
Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)
Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Ronaldo Vasconcellos
PTN

José de Abreu

1 vaga

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056
Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE
JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA
PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"
Proposição:

Bloco (PSOB, PTB)

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Luciano Bivar

Autor: Miro Teixeira

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Suplentes

Titulares
Bloco (PSDB, PTB)

Luis Barbosa
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Vic Pires Franco

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano
1 vaga

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PMDB

José Chaves
José Priante
Marçal Filho
Roland Lavigne
2 vagas

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

PFL

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

Reginaldo Germano
Robson Tuma
PT

PT

José Genorno
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado

Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

Nilmário Miranda

Marcos Rolim
PPB

1 vaga

Luis Carlos Heinze
PPB

Augusto Nardes
Pedro Corrêa
Simão Sessim

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira

PDT

Neiva Moreira

Miro Teixeira
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSB, pedoB)

Gonzaga Patriota

Jandira Feghali
Pedro Valadares

1

vaga

Bloco (PL, PSL)

De Velasco

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Agnelo Queiroz

Pedro Valadares

Airton Cascavel
DL Hélio

Cabo Júlio

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058
Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO
OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"
Autor: Paulo Octávio

Proposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Autor: Gilmar Machado

Proposição:

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Suplentes

Titulares
Bloco (PSDB, PTB)

João Almeida
Uno Rossi
Saulo Pedrosa

Alberto Goldman
Narcio Rodrigues
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Damião Feliciano
Pinheiro Landim
Suplentes

Titulares

Albérico Filho
João Colaço
PFL

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Benito Gama
Costa Ferreira

Bloco (PSDB, PTB)

PT

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

João Grandão
PPB

1 vaga

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Gilmar Machado

Pastor Amarildo

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

PDT

Dr. Hélio

José Roberto Batochio

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz

Tânia Soares

PT

PV

Pedro Celso

1 vaga
PPB

Herculano Anghinetti

Edmar Moreira
PDT

Olímpio Pires

Wanderley Martins
Bloco (PSB. PCdoB)

Agnelo Queiroz

1 vaga
PPS

Regis Cavalcante

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-8430
Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO
AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS
CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Fernando Gabeira

Luiz Alberto (PT)

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.
Proposição: PL n° 4.842/98

Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrella (PFl)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

B.Sá
Carlos Batata

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan
Max Mauro
Sérgio Carvalho
2 vagas

Iris Simões
Renildo Leal
Ricarle de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Freire Júnior
Moacir Micheletlo
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

7 vagais)

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS
EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO
Proposição:
Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)
PFL

PFL
Eliseu Resende
João Carlos Bacelar
José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro
Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos
Wilson Braga

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonõ
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrefla
1 vaga

Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha
PMOB
Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PSDB

PT
Marcos Afonso
Padre Roque
Teima de Souza
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB
Nelson Meurer
Salomão Cruz
1 vaga

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

PPB
Ibrahim Abi-Ackel
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

POT

De Velasco
Dr. Hélio

Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PcdoB)
Vanessa Grazziottin

1 vaga

Bloco (PL, P5L)
Paulo José Gouvea

Pastor Valdeci Paiva

PP5

1 vaga

Emerson Kapaz

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARAANAUSAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE
PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS
Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares
PPB

PV
Fernando Gabeira

Ibrahim Abi-Ackel
PFL

Marcos Ro/im
Jaime Martins

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Autor: Presidnete
Suplentes

PMDB
Cezar Schirmer
PT
Jaques Wagner
PTB
Luiz Antonio Fleury
Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Bloco (PL, PST, PMN, PSD. PSL)
Bispo Rodrigues
PPS
Regis Cavalcante
PV
Fernando Gabeira
POT
Pompeo de Mattos
Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO
FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE
VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)
Titulares
Albérico Filho (PMOB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abllio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMOB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)

Suplentes

Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMOB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMOB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMOB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSOB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMOB)
Neiva Moreira (POT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMOB)
Rafael Guerra (PSOB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSOB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)
Saulo Pedrosa (PSOB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇAO DE PUBLlCAÇÓES

TiTUlOS PUBLICADOS - 2001
ESTATUTO DA CIDADE: GUIA PARA
IMPLEMENTAÇÃO PELOS MUNIC!PIOS E
CIDADÃOS

ISBN: 65-7365·168-7

SEMINÁRIO DO LIXO Á CIDADANIA:
CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ISBN: 65·7365-176-6

R$ 3,30

R$15,40
POLlTICAS AGR[COLAS E AGRÂRIAS

ISBN: 115-7J65·I1U-9

BALANÇO SOCIAL

ISBIJ: 85-73G5·175·)(

R$ 3,30

R$ 5.50

SEMINÁRIO AÇÕES DE CIDADANIA

j{t~

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17. ed.)

ISBN: 65·7365-177-6
ISBN: B5·73G5-172·5

R$ 5,50

..

_.__._--

R$ 5,00

Locala do vonda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (001) 310-0477/7271.

InformaÇóes: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318·6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br

----_._-_. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' . _ - -

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAo
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÜE::>

TITUlOS
PUBLICADOS
_..__.. . . '.--.._--_._.. ,.. . . . __.. \_II<_.
. --.... . . _-_.
. _.-..
_~---.-

"'~ Q

...

2001
, _ ..

~ . ~ _

MAJORAÇÃO DAS TARIFAS PORTUÁRIAS

ISBN: 85-7365-173-3

ISBN: 85·7365-180-6

R$ 3,30

R$1,10

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI; COLETÂNEA

MANDATO EM NOTíCIA, O: A DIVULOAÇÃO

DE TEXTOS DA l' CONFERÊNCIA NACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

OFICIAL DAS ATIVIDADES DA CÃMARA DOS
DEPUTADOS

.'ª. .

c: ••,. iJ.<,.....

11•• J..... ~\s6.
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Vr,'5alio~ ;JOTG: O

. Séwlo XXI
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... I.. 1•. ,.;'....:r.J 60'
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-' .<"

~'~....~_::.... _... _..ISBN: 8!j-7365-146-2
RS 41,80
FISCALIZAÇÃO DO FUNDEF: CARTILHA

ISBI~:

85-7365-151-2
Esgo1ado

RELATÓRIO FINAL ...COMISSÃO EXTERNA .•.
MORTE DO EX-PRESIDENTE JUSCELINO
KUBlfSCHEK

ISBN: 85-7365-171-7
R$ 2,20

l;;j
ISBN: 65-7365-167-9
R$2,20

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇAo

COORDENAÇAo DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS -

LDB : DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL (2. ed.)

2001

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

~:
ISBN: 85-7365-154-7

Distribuição gratuita

R$ 2,2U

IV CARAVANA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS ... 0 SISTEMA FEBEM E A
PRODUÇÃO DO MAL

POLlTICAS PÚBLICAS E AÇOES AFIRMATIVAS
PARA A POPULAÇAO AFRODESCENDENTE

ISBN:

65-73e5-169-5
ISBN. 85·7J65-159·8

R$ 2,20

R$ 4,40
OUVIDORIA PARLAMENTAR: UMA PORTA
ABERTA PARA A CIDADANIA

TURISMO EM DEBATE: CICLO DE
CONFERÊNCIAS
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ISBN: 85-7365-156-3

Esgotado

R$ 7,70

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

----~,~._---~----------~---

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÁO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS QUESTÃO INDíGENA: HOMENAGEM AO DIA DO
INDIO

2001

POLICIA E OS DIREITOS HUMANOS, A (2. ed.)

L.._._..."_"'"
ISBN: 85-7365·166'()
R$ 3,30
R$ 2,20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2000: BRASIL 500

ANOS: DESCUBRA OS DIREITOS HUMANOS

CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS, V : BRASIL 500 ANOS: DESCUBRA
OS DIREITOS HUMANOS
i, . - _. "' ......- •. ~ '"

•.-.'

--;--.-;...

_,t,

_,~gt,.~.
... ..-..._..•._...
'

ISBN: 85·7365·152-0

R$ 7,70

ISBN: 85-7365-157-1

R$ 6,60
CRISE NO SETOR DA BORRACHA, A

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIOOR (2. ed.)

ISBN: 85·7365·144·X

R$ 3,30

ISBN: 85·7365-153-9

R$ 7,70

Locais de venda: Mldia LIvraria. Ed. Principal e AnE'xo IV da ~mara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477fl271.
InformaçOes: Coordenação de Publicações. Telefone: ((l':l~) ~:él-6864. E-mail: publicacoes.cedl@carnara.gov.br

SENA.DO
FEDERAL

SECRETARIA
ESP:ECIAL

. DE EDITORAÇÃO
: E PU8LICAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 514 PÁGINAS

